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        Anotace

Práce je zaměřena na spolupráci pedagogů a rodičů v mateřské škole. Seznamuje

jak s teoretickými poznatky, tak s praktickými zkušenostmi ředitelek mateřských škol a

informuje  o  vnímání  této  spolupráce  rodiči.  Bakalářská  práce  poukazuje  na  vývoj

vztahu pedagogů a rodičů ve společenském měřítku. V praktické části ukazuje konkrétní

případy a možnosti spolupráce.
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Annotation

The  work  is  focused  on  the  cooperation  of  pedagogues  and  parents  in  a

kindergarten. It presents not only the theoretical base, but also the practical experience

of kindergarten directors as well as informs about the perception of such a cooperation

with parents. The bachelor thesis points at the development of the pedadogue-parent

relationship in a social context. 

The practical part enlists concrete cases and possibilities of cooperation.

Keywords:  Kindergarten, teacher, head master, parents, child, cooperation, conditions
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 1. Úvod

Základním a nejdůležitějším prostředím pro dítě je rodina. Rodiče poskytují dítěti

zázemí, jistotu a pomáhají mu v jeho přirozeném vývoji. Z vývojového hlediska dítě

kolem třetího roku potřebuje navazovat sociální kontakty s vrstevníky. Tento důležitý

předěl ve vývoji dítěte splňuje ve velké míře mateřská škola. 

Mateřská škola, která je v dnešní době otevřená veřejnosti, se snaží především o

kvalitní vzájemnou spolupráci s rodiči. Pro užší spolupráci školy a rodičů je potřeba

zájmu obou stran, přičemž hlavním iniciátorem je mateřská škola. Spolupráce v každém

společenství funguje na základě vymezených pravidel a proto i mateřská škola a rodiče

spolupracují na základě vymezených povinností daných legislativním ukotvením. Pro

kvalitní spolupráci školy a rodičů jsou pravidla nastavená dle předpisů sice důležitá, ale

určují pouze formální stránku spolupráce. Spolupráce, ve které panuje nadšení, aktivita,

nápady a skutečný zájem obou stran, je založená na zdánlivě jednodušších věcech, jež

můžeme nazývat skryté kurikulum. Spolupráci učitelek a rodičů v mateřské škole velmi

podporuje vstřícná a každodenní komunikace, pozitivní a příjemné klima v mateřské

škole, dobré vztahy (vztahy učitelek k rodičům, dětem i učitelek mezi sebou), vzájemné

ocenění  práce  a  snahy  v  komunitě  rodičů  a  učitelek,  okamžité  a  otevřené  řešení

problémů, vzájemná podpora a úcta ve školní komunitě. K tomu, aby taková spolupráce

vznikla a dále se rozvíjela musí mateřská škola kromě zmíněných pravidel vytvořit také

podmínky. Podmínky, ve kterých se budou všichni zúčastnění – rodiče, učitelky a děti

cítit příjemně, bezpečně a budou chtít spolupracovat v dané školní komunitě.

Kvalitní  spolupráce  pedagogů  a  rodičů  v  mateřské  škole  má  pozitivní  vliv

především na  všestranný  rozvoj  osobnosti  dítěte,  ale  potažmo  i  na  veškeré  dění  v

mateřské škole.
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 2. Historický vývoj mateřské školy

Institucionální předškolní výchova se začíná rozvíjet na přelomu 18. a 19. století.

Začínají  vznikat  opatrovny,  dětské  zahrádky  a  mateřské  školky,  které  měly  funkci

především sociálně pedagogickou. Účelem jejich vzniku bylo zaopatřit děti pracujících

matek. 

První českou opatrovnu v Praze Na hrádku založenou v roce 1832 vedl učitel Jan

Vlastimír Svoboda, jenž vypracoval první výchovný program “Školka“. Ve stejném roce

vzniká také opatrovna v Karlíně. Vznik dětských zahrádek byl inspirován pedagogem

Friedrichem Fröbelem,  zakladatelem dětských  zahrádek  (Kindergarten)  v  Německu.

První německou dětskou zahrádku v Praze založil v roce 1864 Jakub Heinrich. Dětské

zahrádky a mateřské školky preferovaly výchovnou funkci ve svém programu a kladly

důraz na pedagogické vedení.[1]

Přelomovým  se  stal  rok  1869,  kdy  vychází  školský  zákon,  jenž  stanovoval

možnost vzniku škol „pro opatrování,  vychovávání,  a vyučování dětí,  ve  škole  ještě

nepovinných“. Zákon uznal název mateřská škola a mateřské školy jsou prvně ve svém

historickém vývoji zařazeny do zákonné normy. Ve stejném roce byla otevřena první

česká mateřská škola v Praze u Sv. Jakuba podle Marie Riegerové - Palacké.[2] Na

školský zákon navazuje vyhláška o mateřských školách z roku 1872, která jim mimo

jiné ukládá podporovat a doplňovat rodinnou výchovu, věnovat se přípravě dětí na školu

a dbát o jejich vývoj tělesný, smyslový a duševní.[3] 

[1] BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. 1. vyd. Praha:

Portál, 2003, s. 10. ISBN 80-7178-537-7. 

[2] OPRAVILOVÁ,  Eva  a  Vladimíra  GEBHARTOVÁ.  Kurikulum  předškolní

výchovy. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, s. 21. ISBN 80-7178-210-6. 

[3] BEČVÁŘOVÁ, Zuzana, ref. 1, s.11 Současná mateřská škola a její řízení. 1.

vyd. Praha: Portál, 2003, s. 11. ISBN 80-7178-537-7. 
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Na počátku 20. století se pokouší reformní hnutí prosadit změny ve výchově a

vzdělávání. Důležitou reformátorkou byla Ida Jarníková, která v roce 1908 na sjezdu

pěstounek  představila  český program pro  mateřské  školy.  V roce  1927  pak vydává

Osnovy pro  mateřské  školy a  Výchovný  program  mateřských  škol,  jejichž  pozdější

naplňování  bylo velmi vysoce ceněno předními  pedagogy.  Snahy v průběhu dalšího

období včlenit  předškolní výchovu do zákona jako první článek školské soustavy se

stávají neúspěšnými.[4]

Mateřské  školy  dále  zůstávají  sociálně  výchovnými  institucemi.[5] Význam

mateřských škol potvrdil až zákon o jednotné škole č. 95/1948, kdy byly zahrnuty do

školské  soustavy.  V následující  době  vznikají  v  různých  časových  intervalech  nové

programy a osnovy pro mateřské školy, jejichž náplň upřednostňuje kolektivismus při

výchově a vzdělávání předškolních dětí.

        [4] BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. 1. vyd. Praha:

Portál, 2003, s 20. ISBN 80-7178-537-7.

[5] BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. 1. vyd. Praha:

Portál, 2003, s. 12. ISBN 80-7178-537-7.
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Mezi  významnými  dokumenty  výchovné  práce  můžeme  jmenovat  například

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy.[6] Na výstavbu mateřských škol

bylo  vynakládáno  značné  množství  finančních  prostředků,  v  roce  1985  pokryly  na

území bývalého Československa mateřské školy 96% populace ve věku 3-6 let.[7] Po

revolučním roce  1989  a  čtyřicetiletém období  jednotné  školy  se  začínají  objevovat

vzdělávací alternativní programy.[8] 

V  roce  2005  vchází  v  platnost  nový  školský  zákon  č.  561/2004  Sb.,  který

ustanovil předškolní vzdělávání jako součást vzdělávacího systému v České republice.

[9] Současně  s  novým  školským  zákonem  nabývá  účinnosti  Rámcový  vzdělávací

program pro předškolní vzdělávání, podle něhož jsou mateřské školy povinny od roku

2007 sestavovat školní vzdělávací programy. [10]

[6] OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Jaro v mateřské škole. Vyd. 1.

Praha: Portál, 1998, 21 - 23. Kurikulum předškolní výchovy. ISBN 80-7178-210-6.

[7] Předškolní a primární pedagogika. Vyd. 1. Editor Zuzana Kolláriková, Branislav

Pupala. Praha: Portál, 2001, s. 129. ISBN 80-7178-585-7.

[8] BEČVÁŘOVÁ,  Zuzana.  Současná  mateřská  škola  a  její  řízení.  1.  vyd.  Praha:

Portál, 2003, s 20. ISBN 80-7178-537-7.

[9] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 101. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

[10] SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Co přinesla školská reforma do teorie a praxe mateřských

škol.  Metodický portál: Články  [online]. 01. 08. 2006, [cit. 2015-04-06]. Dostupný z

WWW:  <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/704/CO-PRINESLA-SKOLSKA-REFORMA-

DO-TEORIE-A-PRAXE-MATERSKYCH-SKOL.html>. ISSN 1802-4785.
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Z textu je zřejmé, že po čtyřicetiletému kolektivnímu přístupu k předškolnímu

vzdělávání se od devadesátých let 20. století začíná plně rozvíjet a uplatňovat výchovně

vzdělávací směr rozvíjející všestranný vývoj dítěte s ohledem na jeho přirozené potřeby

a individuální možnosti. V tomto moderním pojetí výchovy a vzdělání předškolních dětí

však najdeme principy stále aktuálního vzdělanostního základu, který nám odkázal Jan

Ámos Komenský již téměř před čtyřmi stoletími. 

 2.1 Informatorium školy mateřské

Nadčasové dílo Jana Amose Komenského Informatorium školy mateřské má své

opodstatnění i v dnešním pojetí výchovy a vzdělávání dětí. J. A. Komenský je prvním

autorem ve  světové  literatuře,  který  se  uceleně  zabývá výchovou  předškolních  dětí.

Nejedná se ovšem o výchovu institucionální, jak se mnohdy mylně soudí, ale obsah díla

je zaměřen na výchovu dítěte v „klíně mateřském“, tedy na výchovu rodičů v kontextu

dalších přímých vychovatelů. [11] 

Přesto Komenského poznatky o výchově dítěte v období do 6ti let jsou v dnešní

době uplatňovány nejen v rodinné výchově, ale široký význam mají i v institucionální

výchově, tedy v dnešní mateřské škole. Svým přístupem k výchově dětí již ve své době

propagoval respektování přirozených potřeb dítěte a zohledňování jeho individuálních

zvláštností.[12] 

[11] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 18. ISBN 80-7017-492-7.

[12] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 22. ISBN 80-7017-492-7.
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Uvědomoval si, že děti potřebují výchovný systém, ve kterém se snáze orientují a

kladl důraz na pravidelný denní režim a jeho důsledné dodržování jeho vychovateli –

rodiči.  Zároveň  zdůrazňoval,  že  matka  svému  dítěte  nejlépe  rozumí  a  cítí,  co  dítě

potřebuje,  proto  by denní  pravidelné činnosti  měly být  dítěti  přizpůsobeny dle  jeho

individuálních potřeb.[13] Odmítal direktivní výchovu, ale současně nebyl zastánce ani

nadměrně  volné  výchovy.  Podle  Komenského  by  dítě  mělo  být  kultivovaně

vychováváno a rozvíjeno v souladu s jeho možnostmi a potřebami. 

Přirovnává  výchovu  dítěte  k  pěstování  stromku:  „Nebo  strom  neštěpovaný

štěpného ovoce nésti nemůž“.[14] Je obdivuhodné, že svou intuicí a zkušenostmi dovedl

rozpoznat individuální rozdíly ve vývoji u dětí 5 – 6 letých. V praxi se školní zralost

začala  řešit  psychology  až  v  šedesátých  letech  20.  století.[15] Komenský  si  plně

uvědomoval rovněž nutnost kontaktu dítěte s vrstevníky pro jeho sociální vývoj.[16]

Zabýval se nejen fyzickým a psychickým vývojem dítěte ve věku do 6. let, ale snažil se

podporovat všestranný rozvoj dítěte i po stránce vzdělanostní – rozumové, pracovní,

estetické, řečové, mravní a náboženské.[17]

[13] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 24. ISBN 80-7017-492-7.

[14] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 24. ISBN 80-7017-492-7.

[15] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 25. ISBN 80-7017-492-7.

[16] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 29. ISBN 80-7017-492-7.

[17] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 65. ISBN 80-7017-492-7.

15



Komenský si byl také vědom, že dítě kolem 6. let věku by nemělo zůstávat dále

pouze ve své rodině, ale na jeho výchově by se měli podílet další vychovatelé ve škole

obecné,  kde  bude  mít  dítě  další  nové  podněty  ke  svému  rozvoji.[18] Připravenost

vstoupit do obecné školy vystihl následovně: „Jestliže umí, což v mateřské škole uměti

mělo“.[19]

Jan  Amos  Komenský  svým  vzděláním  a  přehledem  o  vývoji,  výchově  a

vzdělávání předškolního dítěte předčil svou dobu. Jeho poznatky a zkušenosti známé

téměř 400 let, sepsané v díle Informatorium školy mateřské, jsou aktuální a inspirativní

pro výchovu a vzdělání v dnešní době.

 2.2 Současná mateřská škola

V  souvislosti  s  politickými  změnami  po  roce  1990  dochází  také  ke  školské

reformě. Mateřské školy upouštějí od kolektivně stanovených cílů v jednotné mateřské

škole a orientují se na individuální potřeby dítěte. Současně se otevírají spolupráci s

rodiči.

Na základě školského zákona č. 561/2004 se předškolní vzdělávání stává prvním

článkem  legislativního  systému  vzdělávací  soustavy  v  České  republice. Předškolní

vzdělávání  se  řídí  pokyny  MŠMT a  uskutečňuje  se  institucionálně  –  v  mateřských

školách.[20] Mateřské  školy,  jejichž  hlavní  funkcí  je  pedagogický  proces,  jsou

autonomní a sebeřídící subjekty ovlivňované vnitřním i vnějším prostředím.[21]  

[18] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 121. ISBN 80-7017-492-7.

[19] KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 1. souborné vyd. Ilustrace

Anna Kopecká. Praha: Kalich, 1992, s. 122. ISBN 80-7017-492-7.

[20] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s.101. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
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Mateřské  školy,  jejichž  hlavní  funkcí  je  pedagogický  proces,  jsou  autonomní  a

sebeřídící subjekty ovlivňované vnitřním i vnějším prostředím.[21]  

Dalším závazným dokumentem pro výchovu a vzdělávání v mateřských školách

je Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy. Předškolní vzdělávání podle RVP

PV  důsledně  zohledňuje  vzdělávací  specifické  potřeby  jednotlivých  dětí  a  jejich

individuální potřeby a možnosti.[22] Z praxe a ohlasů učitelek však vyplývá závažný

problém a to velký počet dětí na jednu třídu, respektive na jednu učitelku. 

Dle  vyhlášky  o  předškolním  vzdělávání  (Vyhláška  43/2006)  se  může  třída

mateřské školy naplňovat počtem dětí 24, pokud povolí zřizovatel výjimku, třída může

být naplněna až do počtu 28 dětí, přičemž se na třídě střídají dvě učitelky. Od ředitelek a

učitelek  mateřských  škol  často  zaznívá,  že  kvalitně  nastavený  princip  předškolního

vzdělávání v České republice velmi silně degraduje právě vysoký počet dětí na jednu

učitelku. 

Zajímavým  ukazatelem  pohledu  učitelek  mateřských  škol  na  současnou

mateřskou školu se zabývá Koťátková v knize Dítě a mateřská škola. 

[21]  BEČVÁŘOVÁ, Zuzana.  Současná mateřská  škola  a  její  řízení.  1.  vyd.  Praha:

Portál, 2003, s 36. ISBN 80-7178-537-7.

[22] SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004, s. 8. ISBN 8087000005.
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Odpovědi  učitelek  a  ředitelek  jasně  dávají  najevo spokojenost  s  následujícími

faktory:

- práce v mateřské škole je tvořivá, pestrá a podnětná,

- učitelky spolupracují s rodiči,

- mateřská škola má autonomii, ve které se odráží vstřícnost a svoboda, 

- mateřská škola respektuje potřeby dětí a přizpůsobuje jim výchovně vzdělávací proces,

- otevírá se veřejnosti.[23]

      Na rozdíl od pěti posloupně preferovaných aspektů spokojenosti učitelek se můžeme

zamyslet například nad dvěma faktory, které učitelky zařadily ve svých odpovědí na 18.

– 20. místo:

- mateřská škola je přetížena množstvím administrativy,

- třídy mateřských škol jsou přeplněné (velký počet dětí ve třídách).[24]

Z odpovědí,  které  jsou více rozvedeny ve zmiňované knize,  vyplývá převážná

spokojenost učitelek s prací v současných mateřských školách. Mateřskou školu vidí

jako  otevřenou  instituci  dítěti,  spolupráci  s  rodiči,  ale  zároveň  uvádějí  jistá  rizika

spojená  s  nepřiměřenými  požadavky  na  činnost  mateřské  školy.[25] 

[23] KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 106. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

[24] KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 106. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

[25] KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 106. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
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Za negativní  považují  učitelky velký počet  dětí  na  třídách,  administrativní  zatížení,

učitelská profese v mateřské škole nedoceněná společností.[26]

Společnost  označuje  současnou  mateřskou  školu  za  veřejnou  službu,  která  je

orientována třemi směry:

- k dítěti – rozvíjení celé osobnosti dítěte,

- k rodině – pomoc rodičům při vzdělávání dítěte a jeho sociálního začlenění,

- ke společnosti – vzdělávání dítěte a jeho příprava na život ve společnosti [27]

      

Výše uvedený text i zkušenosti  předškolních pedagogů naznačují,  že činnost většiny

mateřských škol je na vysoké odborné úrovni pestrá. V popředí je vývoj a vzdělávání

předškolního dítěte, školy se stávají více otevřené rodičům, předškolní pedagogové si

uvědomují důležitost efektivní spolupráce s rodiči.

 2.3 Historie vztahů rodičů a školy

Pro kvalitní vztahy rodičů a školy je velmi důležitý rovnocenný partnerský přístup

obou stran. Vzájemný vztah se v minulost formoval a prošel mnoha změnami. 

Ve druhé polovině 20. století bylo uplatňováno sociocentrické zaměření výchovy,

ve kterém je ve výchově dítěte upřednostňována instituce před rodinou. 

[26] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 107. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

[27] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat  a  rozvíjet.  2.,  rozš.  a  aktualiz.  vyd.  Praha:  Grada,  2014,  s.  108  -  109.

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
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Na  dítě  působí  veřejná  instituce,  jejímž  požadavkům  se  musí  rodina  podřizovat  a

přizpůsobovat.[28] Protipólem  nákladně  zřízených  mateřských  škol  byly  třídy  s

vysokým počtem dětí, kde převládal kolektivní přístup. Striktně organizované činnosti,

dlouhodobý pobyt  v  početné skupině a  nedostatek soukromí,  dodržování  jednotných

závazných požadavků vytvářely odlidštěné prostředí pro děti i jejich rodiče. Děti trávily

čas často ve skličující atmosféře a pro rodiče byly mateřské školy zavřené.[29] 

Přestože  před  rokem  1989  proklamovaly  jednotné  programy  výchovné  práce

kritéria  týkající  se  spolupráce  s  rodinou,  realita  se  od  těchto  požadavků  lišila.

Skutečnost, že rodiče směli jen do školou určených prostor, prakticky znemožňovala

komunikaci mezi učitelkami a rodiči. Rodiče neměli do tříd běžně přístup, zúčastňovali

se pouze sporadických besídek nebo schůzek.[30] V socialistické společnosti převládaly

vztahy rodičů a školy v rovině striktního jednosměrného předávání informací, učitelky

kladly důraz na řešení případných problémů.[31] 

Před rokem 1990 se vycházelo z předpokladu, že učitel  je odborník,  který má

právo nařizovat a rodič je laik, jenž by měl poslouchat rady a pokyny učitele. Z tohoto

důvodu nebyla  spolupráce  rodičů  a  školy partnerská,  byla  založena  (až  na nepatrné

výjimky) převážně na autoritativním a mocenském přístupu ze strany školy. 

[28] Předškolní a primární pedagogika. Vyd. 1. Editor Zuzana Kolláriková, Branislav

Pupala. Praha: Portál, 2001, s. 128. ISBN 80-7178-585-7.

[29] Předškolní a primární pedagogika. Vyd. 1. Editor Zuzana Kolláriková, Branislav

Pupala. Praha: Portál, 2001, s. 129. ISBN 80-7178-585-7.

[30] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 109. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

[31] SYSLOVÁ,  Zora  a  Vladimíra  HORNÁČKOVÁ.  Jak  úspěšně  řídit  mateřskou

školu.  Vyd.  1.  Praha:  Wolters  Kluwer  Česká  republika,  2012,  s.  233.  Řízení  školy

(Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-976-0.
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Vzájemné vztahy se začaly proměňovat až od počátku 90. let 20. století, kdy se

však  stále  ještě  vyskytovaly  různé  překážky,  například  neadekvátní  komunikace,

vzájemná nedůvěra, malý respekt. Škola neměla osvojené způsoby efektivní spolupráce

s rodiči  a  spíše hledala  vhodné přístupy.  V mnohých školách často převládala  malá

vzájemná  informovanost,  nedostatečná  komunikace  a  obavy ze  vzájemných  vztahů.

Postupně si školy začaly uvědomovat důležitost spolupráce rodičů a školy a snažily se

hledat různé způsoby a formy spolupráce. Mnohdy byly tyto postupy nahodilé, některé

školy čerpaly inspiraci ze zahraničí  nebo z metodických východisek nově vzniklých

programů (Začít spolu, Zdravá škola) a ke změnám začínají využívat vlastní potenciál

pedagogů.[32]

Z  výše  uvedeného  textu  jasně  vyplývá,  že  spolupráce  pedagogů  a  rodičů  v

mateřské škole nebyla až do devadesátých let 20. století možná a v mateřských školách

se neuskutečňovala.

Ostrá  kritika  k  učebně-disciplinárního  modelu  výchovy  v  mateřských  školách

začala sílit na začátku devadesátých let 20. století. Začal se klást důraz na individuální

rozvoj dítěte a celkový rozvoj osobnosti. Osobnostně orientovaný model mění rovněž

vztah mateřské školy k rodině. 

Rodina se stává dominantní v rozvoji dítěte, mateřská škola se otevírá rodičům,

usiluje o partnerství a spolupráci s rodiči, mimo jiné nabízí rovněž spoluúčast rodičům

při vzdělávacích činnostech s dětmi.[33]  

[32] MATÝSKOVÁ,  Dana.  Spolupráce  rodiny  a  školy  z  pohledu  rodičů  a  učitelů.

Pedagogická orientace, [S.l.], v. 15, n. 1, s. 28 Jul. 2014. ISSN 1805-9511. Available at:

<https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1388>. Date accessed: 30 Mar. 2015

[33] Předškolní a primární pedagogika. Vyd. 1. Editor Zuzana Kolláriková, Branislav

Pupala. Praha: Portál, 2001, s. 132 - 133. ISBN 80-7178-585-7.
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Osobnostní přístup mateřské školy je založen na profesionálním vedení, které podporuje

výchovnou funkci rodiny a zajišťuje přirozené socializační a kultivační prostředí pro

vzájemnou spolupráci. [34]

[34] Předškolní a primární pedagogika. Vyd. 1. Editor Zuzana Kolláriková, Branislav

Pupala. Praha: Portál, 2001, s. 134. ISBN 80-7178-585-7.
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 3. Rodič, zákonný zástupce

Rodič  s  dítětem  spoluvytváří  domov,  který  poskytuje  dítěti  i  jeho  rodičům

bezpečné a láskyplné zázemí. Rodič je pro dítě přirozeným vychovatelem. Spolehlivým

domovem mu poskytuje  ochranu před  vnějším světem,  ale  zároveň  dítěti  umožňuje

objevovat svět, podporuje jeho zájem o nové podněty podporující jeho rozvoj.[35]  

Právy a povinnostmi rodičů se podrobně zabývá Nový občanský zákoník v oddílu

3 Rodiče a dítě, kde například v § 856 zmiňuje: „Povinnosti a práva rodičů spojená s

osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají

nabytím  jeho  zletilosti.“[36] Dále  §  858  říká:  „Rodičovská  odpovědnost  zahrnuje

povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho

zdraví,  jeho tělesný, citový,  rozumový a mravní vývoj,  v ochraně dítěte,  v udržování

osobního styku s dítětem , v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho

bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká,

jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může

změnit jen soud.” [37]

V některých případech, z vážných důvodů, které rovněž přesně vymezuje občanský

zákoník může soud odejmout, pozastavit nebo omezit rodičům (nebo jednomu rodiči)

jejich rodičovskou odpovědnost.

Z textu vyplývá, že z osoby se stává rodič narozením dítěte, rodičovství je tedy

biologicky podmíněné. 

[35] HELUS, Zdeněk.  Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro

učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 261. Pedagogická praxe

(Portál). ISBN 978-80-7367-628-5.

[36] Nový  občanský  zákoník  2014:  rejstřík  :  redakční  uzávěrka  26.3.2012.  Ostrava:

Sagit, 2012, s. 90 ÚZ. ISBN 978-80-7208-920-8. 

[37] Nový  občanský  zákoník  2014:  rejstřík  :  redakční  uzávěrka  26.3.2012.  Ostrava:

Sagit, 2012, s. 90 ÚZ. ISBN 978-80-7208-920-8. 
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Zákonným zástupcem se může stát kterákoliv osoba, kterou určí soud. Více je uvedeno

v Novém občanském zákoníku č.89/2012 Sb. 

Z textu rovněž vyplývá, že za výchovu a vzdělání dítěte jsou zodpovědni rodiče. 

Vzhledem k běžně používanému termínu rodič, bude v práci používán rovněž termín 

rodič, avšak v některých školských dokumentech (například školský zákon, školní řád) 

se vyskytuje termín zákonný zástupce.

 3.1 Role rodičů

Rodiče  a  školu  spojují  určité  vztahy,  v  některých  ohledech  jsou  na  sobě  tito

partneři závislí a nežijí zcela odděleně. Během vývoje lidské společnosti se vymezily tři

hlavní role rodičů – vzdělávací, rodiče jako klienti školy a rodiče jako participanti škol. 

Vzdělávací  (edukační)  role  rodičů  pramení  z  biologického  zakotvení.  Ve  své

sociální roli předávají rodiče svým dětem určité znalosti, zvyklosti, společenské normy

a jsou tedy dětem vzdělavateli. Dnešní moderní společnost potlačuje názor ze 70. let,

který zcela odděloval rodičovskou edukaci a školní edukaci, a zastává názor důležitosti

propojení a vzájemného ovlivňování obou edukačních prostředí.

Role rodičů - klientů ve vztahu ke škole má velký význam z hlediska zkvalitnění

činnosti  škol.  Rodiče v roli klientů žádají zodpovědnost škol především za edukační

činnost,  chtějí  být  informováni  o  činnosti  školy.  Třetí  role  rodičů  –  participantů  v

činnosti  školy  je  propojením  obou  předchozích  rolí.  Rodiče  by  měli  mít  možnost

působit na školu v rámci využívání svých práv zakotvených ve školské legislativě, která

zároveň utváří vhodné podmínky pro spolupráci rodičů a školy. 

Kvalita vztahu mezi rodiči a školou ovlivňuje nejen kvalitu vzájemné spolupráce,

ale v neposlední řadě má důležitý dopad na úspěšnost a socializaci dítěte ve škole i ve

společnosti. 

Průcha se zabývá dále sledováním spolupráce školy a rodičů v dalších zemích a

uvádí,  že komunikace a spolupráce mezi  rodiči  a školou v České republice není  na

dobré úrovni z důvodu nízké vzájemné důvěry a respektu. Nedokáži posoudit tuto oblast

v rámci zahraničí, ale na základě rozhovorů s ředitelkami mateřských škol je zřejmé, že

se spolupráce mezi rodiči a školou rozšiřuje a zkvalitňuje. 
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Jako jeden z důvodů potřeby kvalitní komunikace a spolupráce ředitelky uvádějí

konkurenceschopnost v prostředí sítě škol.[38] 

 3.2 Povinnosti rodičů podle školského zákona

Povinnosti  rodičů/zákonných  zástupců  v  oblasti  poskytování  vzdělávání  a

školských služeb vymezuje Školský zákon č. 561/2004 Sb. v § 22.

„Povinnosti  žáků,  studentů  a  zákonných  zástupců  dětí  a  nezletilých  žáků

 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

b) na  vyzvání  ředitele  školy  nebo  školského  zařízení  se  osobně  zúčastnit

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních

obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv

na průběh vzdělávání,

d) dokládat  důvody  nepřítomnosti  dítěte  a  žáka  ve  vyučování  v  souladu  s

podmínkami stanovenými školním řádem,

[38] PRŮCHA, Jan.  Vzdělávání a školství  ve světě: základy mezinárodní komparace

vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 319 s. ISBN 80-7178-290-4.
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e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další

údaje,  které jsou podstatné pro průběh vzdělávání  nebo bezpečnost  dítěte a žáka, a

změny v těchto údajích“.[39]

 3.3 Povinnosti rodičů podle školního řádu

Vymezení  povinností  rodičů můžeme najít  rovněž ve školním řádu školy,  jenž

vychází ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 30 a je jedním z dalších závazných a

důležitých dokumentů pro školu a rodiče. 

Povinností ředitelky mateřské školy je zpracovat v něm práva a povinnosti dětí a

rodičů v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Školní řád musí ředitelka mateřské školy vyvěsit na viditelném a přístupném místě v

MŠ  a  s  jeho  obsahem  musí  prokazatelně  seznámit  rodiče  a  všechny  pracovníky

mateřské školy.

Školní  řád  je  interní  předpis  školy,  ve  kterém  ředitelka  specifikuje  konkrétní

pravidla důležitá pro kvalitní chod školy. Tato pravidla, práva a povinnosti však musí

být ustanovena v rámci  právních předpisů a nesmí obsahovat povinnosti  rodičů nad

rámec platných zákonů.[40]

[39] Školské  zákony:  (speciální  edice  pro  mateřské  školy)  :  školský  zákon,  zákon o

pedagogických pracovnících,  zásady bezpečnosti  při  provozu MŠ,  výklad,  prováděcí

předpisy, vybrané vzory pracovněprávních úkonů : stav k 1.9. 2012 Praha 2012: Golden

Books, s.r.o. s. 42

[40] Školské  zákony:  (speciální  edice  pro  mateřské  školy)  :  školský  zákon,  zákon o

pedagogických pracovnících,  zásady bezpečnosti  při  provozu MŠ,  výklad,  prováděcí

předpisy, vybrané vzory pracovněprávních úkonů : stav k 1.9. 2012 Praha 2012: Golden

Books, s.r.o. s. 42
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 3.4 Rodiče jako partneři

Partnerský vztah s  rodiči  umožňuje učitelce snadněji poznat dítě a rodiče lépe

poznají  metody a způsoby vzdělávání  v  mateřské škole.  Partnerství  je  tedy pro obě

strany  výhodné.[41] Z  praxe  ředitelek  a  učitelek  mateřských  škol  vyplývá,  že

rovnocenné partnerství rodičů a pedagogů MŠ nevznikne náhodou, ale je třeba vynaložit

ze  strany ředitelky  a  učitelek  hodně entuziasmu a  síly  k  jeho kvalitnímu rozvoji  a

fungování. Je žádoucí vytvořit v mateřské škole pozitivní klima, ve kterém se budou

cítit dobře a bezpečně všichni účastníci – pedagogové MŠ, rodiče a děti.

  Dítě  je  hlavní  zájem  obou  stran  –  rodičů  i  pedagogů  a  míra  kvality  jejich

vzájemné  spolupráce  ovlivňuje  všestranný  rozvoj  dítěte.  Pokud  se  podaří

prostřednictvím vzájemného kontaktu propojit  dva zdánlivě samostatné  světy – svět

mateřské  školy a  svět  rodiny,  bude spolupráce  efektivnější  a  vzájemné ovlivňování

učitelů MŠ a rodičů bude mít významně pozitivní vliv i na dítě. [42] 

Rodina je pro dítě základní a nejdůležitější společenství, avšak mateřská škola je

vhodným odborným doplněním rodiny. Působí na osobnost dítěte i na rodiče a nabízí

množství podnětů a odborně vedené aktivity, přičemž rozvíjí a podporuje kompetence

rodičů ve vztahu k mateřské škole.[43] 

[41] BŘOUŠKOVÁ, Jana. Spolupráce školy a rodičů. Informatorium. 2014, č. 3.,s.6

[42] DOSTÁLKOVÁ, Martina.  Spolupráce  mateřské  školy a  rodičů.  Informatorium.

2014, č. 4., s. 6.

[43] BEČKOVÁ, . Uspokojování potřeb dítěte v podmínkách současné mateřské školy.

Metodický portál: Články [online]. 11. 04. 2008, [cit. 2015-03-30]. Dostupný z WWW:

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2214/USPOKOJOVANI-POTREB-DITETE-V-

PODMINKACH-SOUCASNE-MATERSKE-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
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Učitelky by však zároveň měly naslouchat názorům rodičů, respektovat je a radit

se s nimi v souvislosti s rozvojem jejich dítěte, protože rodič je ten, který zná své dítě

nejlépe.[44] 

Rodiče by měly mít zájem o veškeré dění, které v mateřské škole probíhá. Stává

se,  že někteří  rodiče vlivem nedostatku informací  projeví  pouze subjektivní  kritický

pohled nebo názor.[45] Vnímaví a aktivní rodiče  mohou blíže poznat nejen nabídku a

činnosti vycházející z formálního kurikula (formy a prostředky vzdělávacího procesu) a

aktivity, jež jsou zahrnuty v neformálním kurikulu ( například výlety, exkurze, zájmové

činnosti apod.),[46] ale velmi významné poznání jim může přinést skryté kurikulum,

jehož obsah a náplň si rodiče nepřečtou na žádné nástěnce. Znamená to, že rodiče budou

rádi a ochotně přicházet do mateřské školy a budou se snažit naslouchat, vidět a vnímat

vlastní  dítě  v širších  souvislostech  dění  mateřské  školy,  budou vnímat  klima,  etiku,

vztahy mezi všemi účastníky (pedagogové, děti, rodiče, eventuálně další zainteresované

osoby) a další důležité „skryté“ faktory. 

To  vše  lze  uskutečňovat  za  předpokladu  skutečně  otevřené  mateřské  školy  a

vytvoření podmínek pro zmíněnou spolupráci ředitelkou a učitelkami mateřské školy.

V takové  atmosféře  společenství  bude  i  dítě  vnímat  rodiče  jako  součást  komunity

mateřské školy.[47]

[44] BŘOUŠKOVÁ, Jana. Spolupráce školy a rodičů. Informatorium. 2014, č. 3,s. 6

[45] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 109. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

[46] MIKESKOVÁ, Šárka. Kurikulum – základní pilíř vzdělávání.  Metodický portál:
Články  [online].  14.  05.  2012,  [cit.  2015-03-30].  Dostupný  z  WWW:
<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/15567/KURIKULUM---ZAKLADNI-PILIR-
VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.

[47] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 109. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
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 3.5 Očekávání rodičů od mateřské školy

Předškolní  pedagog  se  setkává  s  mnoha  rodinami,  přičemž  každá  má  jiné

představy, potřeby a preference z hlediska spolupráce s mateřskou školou. Učitelka však

musí  být  na  tuto  rozmanitost  připravená  a  volit  nejvhodnější  způsob  spolupráce  se

všemi rodiči. [48]

Autoři studie Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického

výzkumu  (časopis  Pedagogická  orientace,odst.3.5)  ve  svém  výzkumném  šetření

zjišťovali možnosti spolupráce rodičů s mateřskou školou jejich vztah k předškolnímu

vzdělávání (Rabušicová 2003).

 Výzkum ukázal,  že  „největší  procento  zaujímali  rodiče  jako  výchovní  klienti

(75%), dále nekomunikující rodiče (29%) a rodiče jako sociální partneři (23%)“.[49]

Očekávání rodičů od mateřské školy zkoumala Šmelová. Výsledky výzkumu ukazují

následující skutečnosti - konkrétní očekávání rodičů od mateřské školy:

– příprava na vstup do ZŠ,

– celkový rozvoj dítěte

– kolektiv vrstevníků

– atraktivní a zajímavá náplň (kroužky)

– pomoc při výchově dětí,

– pěkný přístup k dětem,

– šťastné dítě, které se do mateřské školy těší.

[48] ŠMELOVÁ, E.. Předškolní vzdělávání očima rodičovské veřejnosti. Pedagogická
orientace,  [S.l.],  v.  15,  n.  1,  s.  54  -  56.  Jul.  2014.  ISSN 1805-9511.  Available  at:
<https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1391>. Date accessed: 30 Mar. 2015

[49] Syslová,  Z.,  & Najvarová,  V.  (2012).  Předškolní  vzdělávání  v  České  republice

pohledem  pedagogického  výzkumu.  Pedagogická  orientace,  22(4),  s.  506.  DOI:

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490
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 Mezi další  preference rodičů podle výzkumu Šmelové rovněž patří  vzdělávání

dětí  podle  kvalitního  ŠVP,  minimálně  středoškolské  nebo  vyšší  odborné  vzdělání

pedagoga mateřské školy,  pěkný vztah učitelky k dítěti morální chování, uplatňování

nových forem a metod v předškolním vzdělávání. [50]

Z výzkumu vyplývá, že by se měla mateřská škola spolupodílet na všestranném

rozvoji dítěte a vybavit dítě kompetencemi potřebnými pro vstup do ZŠ.  Podle názoru

rodičů  má  mít  učitelka  mateřské  školy  potřebnou  kvalifikaci  a  svým  osobnostním

přístupem vyjadřovat pěkný vztah k dětem a vstřícný postoj ke spolupráci s rodinou.

RVP PV  utváří  dobré  podmínky  pro  naplňování  výše  uvedených  očekávání.

Mateřská  škola  musí  zachovávat  profesionální  přístup  k předškolnímu  vzdělávání  a

současně naplňovat potřeby společenské komunity.

Syslová  velmi  výstižně  definuje  vztah  očekávání  rodičů  a  náplň  předškolního

vzdělávání  slovy:  „Vyhovět  požadavkům  rodičů  a  současně  naplňovat  poslání

předškolního vzdělávání je jeden z nejnáročnějších úkolů MŠ.“[51] 

[50] ŠMELOVÁ, E.. Předškolní vzdělávání očima rodičovské veřejnosti. Pedagogická

orientace,  [S.l.],  v.  15,  n.  1,  p.  54–56,  Jul.  2014.  ISSN  1805-9511.  Available  at:

<https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1391>. Date accessed: 30 Mar. 2015

[51]SYSLOVÁ, Zora a Vladimíra HORNÁČKOVÁ. Jak úspěšně řídit mateřskou školu.

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 233. Řízení školy (Wolters

Kluwer). ISBN 978-80-7357-976-0. 
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 4. Pedagog mateřské školy

Pojem předškolní pedagog je zmiňován v RVP PV. Pojmy učitel a pedagogický

pracovník  se  často  používají  jako  synonyma,  což  není  zcela  správné.  Zákon  o

pedagogických  pracovnících  č.  563/2004  Sb.  definuje  v odstavci  prvním  §  2

pedagogického  pracovníka:  „Pedagogický  pracovník  je  ten,  který  vykonává  přímou

pedagogickou  činnost“  (přímou  vyučovací,  přímou,  výchovnou,  přímou  sociálně

pedagogickou,  přímou pedagogicko-psychologickou činnost),  z čehož vyplývá,  že  za

pedagogické pracovníky jsou považováni kromě učitelů rovněž vychovatelé, speciální

pedagogové, pedagogové v zařízeních pro DVPP, psychologové, pedagogové volného

času,  asistenti  pedagoga,  trenéři,  metodici  prevence  v PPP,  vedoucí  pedagogičtí

pracovníci. Zákon č. 563/2004 dále uvádí, že „činnost pedagoga může být vykonávána

jen v pracovně-právním vztahu“.[52] 

Z výše uvedených souvislostí vyplývá, že pedagogickým pracovníkem je ten, kdo

vykonává  přímou  pedagogickou  činnost  a  je  zaměstnancem  právnické  osoby

vykonávající  činnost  školy  nebo  školského  zařízení.  Zákon  o  pedagogických

pracovnících  vymezuje  předpoklady,  jejichž  splnění  je  nutné  pro  výkon  činnosti

pedagogického pracovníka.[53]

  

 

[52] Školské  zákony:  (speciální  edice  pro  mateřské  školy)  :  školský  zákon,  zákon o

pedagogických pracovnících,  zásady bezpečnosti  při  provozu MŠ,  výklad,  prováděcí

předpisy, vybrané vzory pracovněprávních úkonů : stav k 1.9. 2012 Praha 2012: Golden

Books, s.r.o. s. 315 - 316.

[53] Školské  zákony:  (speciální  edice  pro  mateřské  školy)  :  školský  zákon,  zákon o

pedagogických pracovnících,  zásady bezpečnosti  při  provozu MŠ,  výklad,  prováděcí

předpisy, vybrané vzory pracovněprávních úkonů : stav k 1.9. 2012 Praha 2012: Golden

Books, s.r.o. s. 316
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RVP PV, kde se uvádí termín předškolní pedagog, je sice podzákonnou normou, ale text

práce  vychází  částečně  také  z tohoto  dokumentu,  proto  v práci  budou  použity  oba

termíny  –  předškolní  pedagog  i  zákonný  pojem  učitel/ka  mateřské  školy.  

            Podle Pedagogického slovníku je učitel- „Jeden ze základních činitelů výchovně

–  vzdělávacího  procesu,  profesionálně  kvalifikovaný  –  pedagogický  pracovník,

spoluzodpovědný  za  přípravu,  řízení,  organizaci  a  výsledky  tohoto  procesu“.[54]

Z definice vyplývá, že učitel by měl být vybaven profesními kompetencemi k výkonu

učitelské profese.  

 4.1 Kompetence pedagoga mateřské školy

Syslová nabízí v publikaci Profesní kompetence mateřské školy několik modelů

kompetencí a dodává, že každá mateřská škola si může převzít některý nabízený model

nebo  si  může  vytvořit  svůj  vlastní  model  kompetencí  učitelky  mateřské  školy

korespondující s filosofií své školy.[55] 

[54] PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 1. vyd.

Praha: Portál, 1995, s. 242. ISBN 80-7178-029-4.

[55] SYSLOVÁ,  Zora.  Profesní  kompetence  učitele  mateřské  školy.  Vyd.  1.  Praha:

Grada, 2013, s. 31. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4309-7.
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Helus spatřuje profesní vybavení učitele v následujících pěti kompetencích:

- v oblasti zajišťování efektivní výuky, přičemž je v součinnosti vzdělávání i výchova

-v  oblasti  rozvoje  podmínek  školy  –  místa  pro  vzdělání,  kde  učitelé  vzájemně

spolupracují a děti vnímají život ve společnosti

-v oblasti spolupráce s rodiči dětí a nadřízenými orgány ve školství

-v oblasti podmínek společenského a politického života, ve kterém vzniká vzdělávání

-v oblasti reflexe učitele k sobě samému, kdy se učitel snaží o rozvoj své osobnosti ve

smyslu činitele vzdělávání.[56]

 4.2 Povinnosti předškolního pedagoga

Pro fungující vztah pedagogů a rodičů musí být vymezené povinnosti obou stran.

Povinnosti pedagoga mateřské školy vůči rodičům vyplývají z RVP PV.

V kapitole  12.,  Povinnosti  předškolního  pedagoga  stanovuje  RVP PV  zásady

pedagoga pro vztah k rodičům:

„Povinnosti předškolního pedagoga

Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog:

- usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči,

- umožňovat rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností,

- umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení,

- vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení".[57]

Výše  uvedené  body  povinností  pedagoga  přímo  souvisejí  a  prolínají  se  s body

uvedenými v textu RVP PV - Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání.

[56] HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol

pro  učitele  i  rodiče.  2.,  přeprac.  a  rozš.  vyd.  Praha:  Portál,  2009,  s.  262  -  263.

Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5.

[57] SMOLÍKOVÁ,  Kateřina.  Rámcový  vzdělávací  program  pro  předškolní

vzdělávání.  Praha:  Výzkumný  ústav  pedagogický  v  Praze,  2004,  s.  45.  ISBN

8087000005.
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 5. Ředitelka mateřské školy

Pojmem ředitel  se  podle  školského zákona ustanovení  §  166 odst.  1  označuje

statutární  orgán,  který  stojí  v čele  právnické  osoby,  příspěvkové  organizace  a  jedná

jménem této právnické osoby. Ředitel školy musí pro svou funkci splňovat předpoklady

pro  výkon  činnosti  ředitele  školy  nebo  školského  zařízení,  které  určuje  zákon  č.

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.[58] 

Rozsáhlé povinnosti ředitele školy specifikuje řada dokumentů, například školský

zákon č. 561/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004, vyhláška o

předškolním  vzdělávání  č.  43/2006,  RVP  PV.  Při  dalších  úkonech,  vyplývajících

z pozice  statutárního orgánu je  směrodatný  rovněž  zákon  č.  262/2006 Sb.,  zákoník

práce, zákon č. 89/2012 Sb., zákon č. 513/1991/Sb., obchodní zákoník, ředitel se musí

orientovat  v právních  a  ekonomických  záležitostech  souvisejících  s činností  školy.  

Termín ředitel a jeho zodpovědnost definuje Průcha: Ředitel školy - „Vedoucí pracovník

odpovídající  za  obsahové,  personální,  organizační,  finanční  a  hmotné  zabezpečení

výchovně-vzdělávacího procesu ve škole“.[59] 

 5.1 Kompetence ředitelky mateřské školy

Stejně  jako  učitelky  mateřské  školy,  by  měly  být  vybaveny  určitými

kompetencemi  pro  svou  profesi,  tak  i  ředitelka  by  měla  disponovat  potřebnými

profesními kompetencemi. 

[58] SYSLOVÁ, Zora a Vladimíra HORNÁČKOVÁ. Jak úspěšně řídit mateřskou

školu.  Vyd.  1.  Praha:  Wolters  Kluwer  Česká  republika,  2012,  s.  39.  Řízení  školy

(Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-976-0.

[59] PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ.  Pedagogický slovník.

1. vyd. Praha: Portál, 1995, s. 193. ISBN 80-7178-029-4.

34



Autoři  v publikaci  Kompetence řídících pracovníků ve školství  uvádějí  kompetenční

model ředitele školy, který zahrnuje následující kompetence:

- lídrovské ( plánování vize školy a její naplňování, prezentace školy, motivační vedení

pracovníků),

- manažerské (stanovení strategických cílů v souladu s vizí školy, zajišťování personální

činnosti, zajišťuje finanční zdroje prostřednictvím grantů, zvládání všech manažerských

funkcí),

- odborné (orientace v právních a ekonomických předpisech, znalost školské systému v

souvislostech, komunikační a jazykové dovednosti)

-  osobnostní  (dovednost  pracovat  efektivně  s časem,  pravidelné  vzdělávání,  umět  se

rozhodovat  a  zodpovídat  za  svá  rozhodnutí),  sociální  (umět  pracovat  s týmem  i

jednotlivými členy, zvládání řešení problémů a konfliktů, spolupráce s partnery školy a

se zřizovatelem),

-  řízení  a  hodnocení  vzdělávacího  procesu  (vytváření  a  implementování  ŠVP podle

podmínek  konkrétní  školy  s  využitím  nových  edukačních  poznatků,  evaluace

vzdělávacího procesu) [60] 

Pro  roli  ředitelky  mateřské  školy  je  důležité  disponovat  všemi  profesními

kompetencemi.  Vzhledem  k  tématu  bude  následující  kapitola  zaměřena  více  na

kompetence,  ze  kterých  pramení  dovednost  vedení  lidí  (kompetence  sociální  a

lídrovská). 

[60] LHOTKOVÁ, Irena,  Václav  TROJAN a  Jindřich  KITZBERGER.  Kompetence

řídících pracovníků ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s.

62 - 63. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-899-2.
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 5.2 Řízení spolupráce pedagogů a rodičů

Ředitelka mateřské školy potřebuje mít ke schopnosti efektivního vedení svého

týmu komunikační a organizační dovednosti, musí být osobnostně vyzrálá, musí umět

rozhodovat a převzít za svá rozhodnutí zodpovědnost. 

Ředitelka, která disponuje přirozeným entuziasmem, přenáší obvykle nadšení i na

své  spolupracovníky,  přičemž  je  nutné  usměrňovat  je  a  motivovat  ke  kvalitnímu

výkonu.  Kvalitní  výkon neznamená pouze  plnit  zadané úkoly,  ale  pracovat  aktivně,

tvůrčím způsobem, mít ze své a z týmové práce radostný pocit uspokojení. Toho lze

dosáhnout,  pokud  ředitelka  -  leader  „nestojí  „proti“ svým zaměstnancům  ani  „nad

nimi“, ale „spolu“ s nimi a udává směr“.[61]  

Výše  uvedené  kompetence  může  ředitelka  uplatnit  jak  při  vedení  svých

pracovníků,  tak  i  při  řízení  spolupráce  pedagogů  a  rodičů.  Role  ředitelky  –  leadra

znamená na základě svého vztahu klidem získat příznivce pro efektivní spolupráci.[62]

Jednou z nejdůležitějších složek účinného leadrovství jsou komunikační dovednosti.[63]

 Z praxe  ředitelek  mateřských  škol  vyplývá,  že  považují  za  nespornou  výhodu

komunikaci  pedagogů  a  rodičů  dvakrát  denně  –  při  přivádění  dítěte  do  MŠ  a  při

odvádění  dítěte z MŠ. Nad komunikací v mateřské škole se zamýšlí Kicková. 

[61] SYSLOVÁ,  Zora  a  Vladimíra  HORNÁČKOVÁ.  Jak  úspěšně  řídit  mateřskou

školu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 46, - 47. Řízení školy

(Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-976-0.

[62] TURECKIOVÁ,  Michaela.  Klíč  k  účinnému  vedení  lidí:  odemkněte  potenciál

svých spolupracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 19. Vedení lidí v praxi. ISBN

978-80-247-0882-9.

[63] TURECKIOVÁ,  Michaela.  Klíč  k  účinnému  vedení  lidí:  odemkněte  potenciál

svých spolupracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 33. Vedení lidí v praxi. ISBN

978-80-247-0882-9.
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V textu svého článku uvádí,  že  učitelka by měla komunikovat  s rodiči:  citlivě,

denně,  diplomaticky,  odborně,  popisně  a  profesionálně  a  podrobněji  zmíněné  typy

komunikace vysvětluje a zdůvodňuje.[64] Z tohoto faktu můžeme usuzovat, že kvalita

této  každodenní  komunikace  ovlivňuje  ve  velké  míře  kvalitu  celkové  spolupráce.

S  leadrovskými  dovednostmi  ředitelky souvisí  rovněž  sociální  dovednosti.  Lidé  od

leadra neočekávají přímé vedení, ale spíše podporu, respekt a porozumění. Tyto aspekty

může leader podporovat prostřednictvím sociální komunikace, která pomáhá rozvíjet a

upevňovat sociální vztahy a vazby mezi lidmi v dané komunitě. 

Ředitelka  by  tedy měla  naslouchat  lidem,  se  kterými  spolupracuje  –  v našem

případě  pedagogům  a  rodičům  a  měla  by  zvládat  řešení  problémů,  jímž  předejde

případným  interpersonálním  konfliktům.[65] Koťátková  rovněž  zmiňuje  důležitost

aktivního  naslouchání  a  empatického  rozhovoru.  Naslouchání  je  jeden  ze  způsobů

komunikace a je stejně důležité jako sdělování názorů a myšlenek. Empatický rozhovor

používáme  při  interpersonální  komunikaci  a  snažíme  se  jím  druhému  dát  najevo

soucítění  s jeho psychickým rozpoložením. Významnou složkou komunikace  je  také

neverbální vyjadřování, které by mělo být v souladu s verbální komunikací.[66] Pokud

tyto  dvě  složky  v rovnováze  nejsou,  učitelka  (nebo  rodič)  působí  nepravdivě  a

nepřesvědčivě.

[64] PETRŮ-KICKOVÁ, Pavla. Jak má mateřská škola mluvit s rodiči.  Řízení školy:

Speciál pro mš. 2015, roč. 2015, č. 1, s. 8-10.

[65] TURECKIOVÁ,  Michaela.  Klíč  k  účinnému  vedení  lidí:  odemkněte  potenciál

svých spolupracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 32. Vedení lidí v praxi. ISBN

978-80-247-0882-9.

[66] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat  a  rozvíjet.  2.,  rozš.  a  aktualiz.  vyd.  Praha:  Grada,  2014,  s.  114  -  116.

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

37



Existují  publikace  tematicky  zaměřené  na  vedení  lidí,  v jejichž  textu  je

specifikováno  vedení  pracovníků  (jednotlivců  i  týmů).  Tyto  texty  lze  do  jisté  míry

použít i při řízení spolupráce s rodiči. Rovněž z diskuzí s ředitelkami mateřských škol

vyplývá,  že  pokud  ředitelka  umí  efektivně  vést  svůj  tým pracovníků,  umí  zároveň

efektivně  koordinovat  a  rozvíjet  spolupráci  učitelek  a  rodičů  v mateřské  škole.  V té

souvislosti je zřejmé, že pokud ředitelce dovednost vést své pracovníky chybí, zpravidla

se v mateřské škole příliš nedaří ani spolupráci s rodiči. V lepším případě je spolupráce

v neutrální rovině, v horším případě vznikají problémy nebo konflikty mezi pedagogy a

rodiči v MŠ. Pokud bude ředitelka  respektovat a aktivně realizovat  požadavky RVP PV

v oblasti  spolupráce  mateřské  školy  s rodiči,  pak  budou  vztahy  učitelek  a  rodičů

otevřené,  založené  na  vzájemné  důvěře  a  probíhající  na  partnerské  úrovni.[67]

K úspěšné a trvale dobré spolupráci nestačí však pouze dodržovat požadavky RVP PV a

dalších zákonných dokumentů. Ředitelka musí být současně vybavena výše uvedenými

kompetencemi a osobnostními předpoklady k tak náročné pozici, jakou role ředitelky

bezesporu je.

[67] SYSLOVÁ,  Zora  a  Vladimíra  HORNÁČKOVÁ.  Jak  úspěšně  řídit  mateřskou

školu.  Vyd.  1.  Praha:  Wolters  Kluwer  Česká  republika,  2012,  s.  237.  Řízení  školy

(Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-976-0.
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 6. Předškolní dítě

Z celého života člověka probíhá jeho vývoj nejdynamičtěji v předškolním věku, 

na což má velký vliv prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Významný vliv na dítě mají

dospělí, na kterých je dítě zcela závislé. V poslední době jsou rodiče regulérně uznáváni

jako  „učitelé“  svých  dětí,  na  dítě  působí  také  učitelky  mateřských  škol  a  další

vychovatelé.  V  souvislosti  s  prokázanými  výzkumy  potvrzujícími,  že  dítě  se  v

předškolním  věku  již  vzdělává  a  toto  vzdělávání  určuje  rovněž  kvalitu  pozdějšího

školního  vzdělávání,  jsou  kladeny  vyšší  požadavky  na  přípravu  rodičů  i  vzdělání

učitelek mateřských škol.[68] 

V dnešní době jsou mateřské školy rodičům zpravidla velmi otevřené a snaží se

působit na dítě v součinnosti s rodinnou výchovou. Učitelky mateřských škol nabízejí

rodičům  odborné  konzultace,  doporučují  odbornou  literaturu,  pořádají  besedy  s

odborníky,  v  případě  potřeby spolupracují  s dalšími  odborníky,  například  s  pediatry,

psychology a dalšími. 

Tento fakt potvrzují Mertin a Gillernová, kteří uvádějí, že právě mateřská škola se

vedle rodiny podílí přímo nebo nepřímo (například prostřednictvím rodiny) na rozvoji

předškolního  dítěte.  Předškolní  dítě  je  velmi  otevřené  a  vnímavé,  v tomto  věku

probíhají v maximální míře procesy zrání a učení a nikdy později už se dítě nebude

vyvíjet tak intenzivně. Proto je nutné využít tuto dobu k rozvoji všech stránek osobnosti

dítěte a vést ho k co nejširšímu rozvoji.[69]

[68] Psychologie  pro  učitelky  mateřské  školy.  2.,  rozš.  a  přeprac.  vyd.  Editor

Václav Mertin, Ilona Gillernová. Praha: Portál, 2010, s. 9. ISBN 978-80-7367-627-8.

[69] Psychologie  pro  učitelky  mateřské  školy.  2.,  rozš.  a  přeprac.  vyd.  Editor

Václav Mertin, Ilona Gillernová. Praha: Portál, 2010, s. 9. ISBN 978-80-7367-627-8.
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 6.1 Dítě a mateřská škola

V předškolním období,  z hlediska  vývoje  dítěte,  hraje  velkou  roli  socializace.

Přestože  pro  dítě  stále  ještě  zůstává  nejdůležitějším rodinné  zázemí,  vzniká  u  něho

potřeba  a  schopnost  navazovat  kontakty  a  vazby  s dalšími  osobami  mimo  rodinu.

Rodina –  je  pro  dítě  prioritní  sociální  skupina,  kde  nalézá  jistotu  a  bezpečí.

Vrstevníci  –  sociální  skupina  rovnocenných  jedinců,  kteří  získávají  navzájem

zkušenosti ve vztazích. 

Mateřská škola – je instituce, prostřednictvím které se dítě začleňuje do společnosti. 

V mateřské  škole  dítě  získává  nové  sociální  zkušenosti  a  dovednosti,  učí  se

novým rolím.[70] Nástup  dítěte  do  mateřské  školy znamená  přizpůsobit  se  určitým

pravidlům a především přijmout jako novou autoritu cizí osobu – učitelku. Od učitelky

očekává akceptování své osobnosti, potřebuje mít jistotu ve vztahu k učitelce a cítit se

tak v mateřské škole bezpečně.[71]  Pro dítě je toto období vzdalování se od rodičů a

hledání  místa  v širší  společnosti  vrstevníků velmi obtížné.  Podle textu Vágnerové je

zřejmé, že pro usnadnění socializace dítěte a postupnému učení se vztahům s vrstevníky

a učitelkou je důležitá kvalitní spolupráce pedagogů a rodičů v mateřské škole. Dítě po

nástupu do mateřské školy vnímá velmi intenzivně chování  a jednání všech dospělých

jedinců zainteresovaných do jeho sociálního života. 

[70] VÁGNEROVÁ, Marie.  Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2.,

dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012, 224. ISBN 978-80-246-2153-1.

[71] VÁGNEROVÁ, Marie.  Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2.,

dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012, s. 231. ISBN 978-80-246-2153-1.

40



Dobré  pracovní  vztahy  na  pracovišti  vytvářejí  pozitivní  klima  v prostředí

mateřské školy a tato příznivá atmosféra se přenáší zároveň také na děti a jejich rodiče.

[72]  Koťátková  dále  zmiňuje  společný  cíl  rodičů  a  pedagogů  ve  výchově  dětí:

- rozvíjet dětskou osobnost, posilovat schopnosti dítěte, prostřednictvím kterých bude

schopno čelit překážkám,

-  vážit  si  hodnotných  mezilidských  vztahů,  dítě  přijímat  v jeho  přirozenosti  bez

podmínek,  umět si  vzájemně pomáhat,  prožívat společné zážitky,  vytvářet a vnímat

bezpečné a vstřícné prostředí,

- podporovat dítě při rozvoji tvořivého myšlení a jednání, dát mu příležitost spolupodílet

se na utváření života. Nabídnout mu více možností a vést ho k samostatnému hledání

vhodných  řešení.  V rámci  stanovených  hranic  dovolit  dítěti  rozhodovat  o  svých

záležitostech,

- rozvíjet u dítěte zdravé sebevědomí, které mu bude posouvat hranice jeho rozvoje a

současně jeho rozvoj nebude na úkor druhých,

-  rozvíjet  u  dětí  smysl  pro  dodržování  pravidel  v daném  společenství,  pověřením

přiměřenými povinnostmi a vyžadováním zodpovědnostmi za ně dát dítěti najevo jeho

důležitý podíl na utváření společného života,

- pomáhat dítěti při problémech v jeho vývoji a společně s dalšími odborníky vést dítě

prostřednictvím individuálního  plánu vytvořeným učitelkami a za předpokladu zájmu a

pomoci rodičů ke zlepšení nebo odranění nedostatků v jeho vývoje.[73] 

[72] KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé

respektovat  a  rozvíjet.  2.,  rozš.  a  aktualiz.  vyd.  Praha:  Grada,  2014,  s.  145  -  147.

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.

[73] KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 224. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
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Z výše  uvedeného  textu  vyplývá,  pokud  se  učitelky  budou  aktivně  zajímat  o

rodinu  dítěte  ve  smyslu  jeho  vývoje,  budou  nabízet  smysluplné  a  četné  příležitosti

k zapojení rodičů do různých aktivit a vzdělávacích činností v mateřské škole a zároveň,

pokud budou rodiče využívat  tyto příležitosti  a budou samy aktivní  ve svém zájmu

o rozvoj svého dítěte a k činnostem v mateřské škole, je možné docílit touto spoluprací

zdárný a  všestranný  rozvoj  dítěte.  Výše  uvedené body ideální  představa  spolupráce

učitelů a rodičů v zájmu dítěte,  ke které mnoho mateřských škol směřuje,  ale ne ve

všech případech je to reálná skutečnost. 
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 7. Spolupráce

Spolupráce, nebo-li kooperace, je skupinový proces, na kterém se aktivně podílí

více jedinců za účelem dosažení společného cíle. Každý jedinec ve skupině přispívá

k zodpovědné spolupráci svými vědomostmi, respektuje názory a představy ostatních

členů skupiny a dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce.[74] 

Spolupráce  je  založena  na  vztazích  mezi  lidmi,  přičemž  jejím  očekávaným

výsledkem, na rozdíl od soutěžení, je zisk na obou či na všech stranách. Je-li spolupráce

kvalitní,  prohlubuje  se  důvěra  mezi  partnery,  což  přispívá  k příjemným  pocitům

participujících osob a  celkovému pozitivnímu klimatu ve skupině.  Vzájemná důvěra

zároveň zvyšuje produktivitu spolupráce – neplýtvá se zbytečně časem a energií jedinců

ve skupině.[75] 

 Spolupráce může probíhat mezi různými partnery, pro tuto práci je však stěžejní

spolupráce  pedagogů a rodičů.  Spolupráce  v této rovině pomáhá zvyšovat  efektivitu

v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. K účinné spolupráci je nutná  otevřenost školy vůči

rodičům  a  schopnost  spolupráci  kvalitně  koordinovat.  Škola  se  ve  velké  míře

spolupodílí na celkovém zdravém vývoji osobnosti dítěte a dítě by mělo být součástí

konstruktivní, otevřené a pozitivní komunikace. Efektivní spolupráce pedagogů a rodičů

je plodnou půdou nejen pro důvěryhodné a pozitivní prostředí uvnitř školy, ale  zároveň

utváří obraz veřejného mínění o škole. [76]

[74] BELZ,  Horst  a  Marco  SIEGRIST.  Klíčové  kompetence  a  jejich  rozvíjení:

východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 2. Překlad Dana Lisá. Praha: Portál, 2011, s.

185. ISBN 978-80-7367-930-9.

[75] PLAMÍNEK,  Jiří.  Týmová  spolupráce  a  hodnocení  lidí.  1.  vyd.  Praha:  Grada,

2009, s. 14. Manažer. ISBN 978-80-247-2796-7.

[76] VALIŠOVÁ,  Alena,  Hana  KASÍKOVÁ  a  Miroslav  BUREŠ.  Pedagogika  pro

učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 333. Pedagogika (Grada). ISBN

978-80-247-3357-9.
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Ve  své  publikaci  zmiňují  jako  příklad  spolupráce  základního  zapojení  rodičů

v těchto  směrech:

-  spolupráce  při  otázkách  v oblasti  výchovy a  vzdělávání,  diskuze  o  činnosti  školy

Autorky zmiňují  tři  typy spolupráce  ze  strany rodičů.  Lze  zaznamenat  rodiče,  kteří

velmi ochotně a konstruktivně spolupracují, další skupina rodičů přenechává výchovně

vzdělávací  proces  výhradně  na  pedagozích  a  třetí  typ  rodičů  činí  odpovědnými  za

neúspěchy svého dítěte pedagogy. [77]

 7.1 Podmínky  pro  vzájemnou  spolupráci  rodičů  a  pedagogů  v

mateřské škole

Ředitelky  mateřských škol se shodují, že představa spolupráce se u jednotlivých

pedagogů MŠ a jednotlivých rodičů se může lišit a rovněž variant spolupráce může být

nepřeberné množství. Dodávají však, že se snaží vytvářet takové podmínky, které by

přispěly k pozitivnímu klimatu mateřské školy a  následně dobré spolupráci  s  rodiči.

V komunitě mateřské školy se na tvorbě školního klimatu spolupodílejí také rodiče.[78]

 Koťátková  (Dítě  v MŠ)  uvádí  nedirektivní  způsoby  jednání,  které  vhodně

kultivují jakékoliv vztahy, tedy i vztah v rovině rodiče – učitelky mateřské školy. Totéž

platí i ve vztahu k dětem. Pro navazování a upevňování kvalitního partnerského vztahu

je  třeba,  aby všechny nedirektivní  způsoby jednání  probíhaly  současně,  a  to  v roli

rodiče nebo učitelky.

[77] VALIŠOVÁ,  Alena,  Hana  KASÍKOVÁ  a  Miroslav  BUREŠ.  Pedagogika  pro

učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 333 - 334. Pedagogika (Grada).

ISBN 978-80-247-3357-9.

[78] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 119. Pedagogika

(Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
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Akceptace  –  je  jedním  z prvních  znaků  partnerského  přístupu,  které  Soňa

Koťátková  popisuje.  Partnera  (rodiče  –  učitele)  přijímáme  bez  předsudků  a  bez

podmínek.  Vzájemně  akceptujeme  –  přijímáme  odlišnosti  partnera,  projevujeme

toleranci, pochopení, což vede k utváření pozitivního klima.

Empatie  –  znamená  pochopení  prožitkového  a  citového  rozpoložení  partnera.

Pochopení  a  vcítění  se  do  momentálního  duševního  stavu  dáváme  najevo  slovním

vyjádřením pocitů,  které vnímáme z chování partnera, například: „Vidím, že máte za

sebou těžký den.“ Pokud partnerovi sdělíme, co jsme vycítili z jeho chování a nálady,

psychicky ho velmi podpoříme.

Autenticita  –  je  označována  jako  opravdovost,  přirozenost,  transparentnost. 

Osobnostně vyzrálý partner je v rovnováze sám se sebou i s okolím, nepředstírá jinou

roli, je ve svém projevu čitelný, rozumíme mu a důvěřujeme jeho chování a jednání. 

Všechny  tři  nedirektivní  způsoby  jednání  –  akceptace,  empatie  a  autenticita

uplatňované současně činí vzájemné vztahy přehlednými, důvěryhodnými a současně

podporují vnitřní rovnováhu jednotlivců.[79] 

Kvalitního partnerského vztahu na základě upevnění a používání výše zmíněných 

podmínek  dosáhneme  nejsnáze  vlastním  příkladem,  vlastním  chováním  se  znaky

akceptace, empatie a autentičnosti. 

 7.2 Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání podle RVP PV

V  souvislosti  s platností  nového  školského  zákona  se  stává  závazným

dokumentem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

[79] KOŤÁTKOVÁ,  Soňa.  Dítě  a  mateřská  škola:  co  by  měli  rodiče  znát,  učitelé

respektovat  a  rozvíjet.  2.,  rozš.  a  aktualiz.  vyd.  Praha:  Grada,  2014,  s.  112  -  114.

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
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RVP PV  stanovuje  obecný  vzdělávací  rámec,  který  je  závazný  pro  všechny

mateřské školy, stanovuje požadavky, podmínky a pravidla pro předškolní vzdělávání.  

Jedním z hlavních  úkolů  předškolního  vzdělávání  je  doplňovat  rodinnou  výchovu  a

současně  zprostředkovávat  dítěti  v mateřské  škole  dostatek  příležitostí  k jeho

všestrannému aktivnímu rozvoji aučení.[80] 

RVP PV v kapitole 7. Podmínky předškolního vzdělávání, v bodě 7. 7 Spoluúčast

rodičů  vymezuje  hlavní  principy  pro  vyhovující  spoluúčast  rodičů  na  předškolním

vzdělávání.

„Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je  plně vyhovující,  jestliže:

-  Ve  vztazích  mezi  pedagogy  a  rodiči  panuje  oboustranná  důvěra  a  otevřenost,

vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě

partnerství.

-  Pedagogové  sledují  konkrétní  potřeby  jednotlivých  dětí,  resp.  rodin,  snaží  se  jim

porozumět a vyhovět.

-  Rodiče  mají  možnost  podílet  se  na  dění  v mateřské  škole,  účastnit  se  různých

programů,  dle  svého  zájmu  zde  vstupovat  do  her  svých  dětí.  Jsou  pravidelně  a

dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se

spolupodílet  při  plánování  programu mateřské  školy,  při  řešení  vzniklých  problémů

apod.

-  Pedagogové  pravidelně  informují  rodiče  o  prospívání  jejich  dítěte  i  o  jeho

individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu

při jeho výchově a vzdělávání.

–

[80] SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004, s. 6 -7. ISBN 8087000005.
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-  Pedagogové  chrání  soukromí  rodiny  a  zachovávají  diskrétnost  v jejich  svěřených

vnitřních  záležitostech.  Jednají  s rodiči  ohleduplně,  taktně,  s vědomím,  že  pracují

s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné

horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

- Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí

rodičům  poradenský  servis  i  nejrůznější  osvětové  aktivity  v otázkách  výchovy  a

vzdělávání předškolních dětí“.[81]

ŠVP

Navazujícím dokumentem na RVPPV je školní  vzdělávací  program,  který si

každá mateřská škola vytváří  dle svých podmínek a představ za podmínky dodržení

pravidel RPV PV.[82]

Z praxe ředitelek mateřských škol vyplývá, že RVP PV dává široké mantinely pro

tvorbu vlastního ŠVP, ve kterých si kreativní předškolní pedagogové při dodržená zásad

a  podle  podmínek  mateřské  školy  umí  vytvořit  svůj  kvalitní  a  jedinečný  školní

vzdělávací program s vlastní filosofií. Mimo jiné si v ŠVP pedagogové mateřské školy

mohou  více  nebo  méně  specifikovat  rovněž  pravidla,  nebo-li  práva  a  povinnosti

předškolních pedagogů a rodičů v mateřské škole.

   

[81] SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004, s. 35 - 36. ISBN 8087000005.

[82] SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
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Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004, s. 6. ISBN 8087000005.

 7.3 Spolupráce individuální nebo organizovaná

Spolupráci s rodiči můžeme chápat jako komunikaci s jednotlivými rodiči, anebo

spolupráci  zprostředkovanou  komunikací  se  zástupci organizované  skupiny  rodičů.

V některých mateřských školách vznikají spolky, jež si zakládají rodiče. Termín spolek

je podle Nového občanského zákoníku nový výraz pro dříve uváděný termín občanské

sdružení. Spolek znamená: „Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit

k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se

v něm.[83] 

Ve výboru spolku bývají zastoupeni zpravidla jeden až dva rodiče za třídu, jejichž

prostřednictvím  se  uskutečňuje  komunikace  mezi  rodiči  a  školou.[84]   U ředitelek

mateřských škol však převládá názor, že spolky rodičů mají své opodstatnění a větší

smysl  na  vícetřídních  mateřských  školách,  kde  je  spolupráce  se  zástupci  rodičů

jednoduší  a  přehlednější.  Tuto skutečnost  potvrzuje také Syslová,  která  doplňuje,  že

není vždy nutné řešit všechny připomínky rodičů individuálně, ale shromážděné údaje

mohou  řešit  zástupci  rodičů  s ředitelkou  mateřské  školy  v domluvených  časových

intervalech.  Forma této spolupráce, zvláště při řešení problémů, je pro jednotlivé rodiče

i vedení mateřské školy často přijatelnější a flexibilnější než osobní jednání, dodává

Syslová.[85]  

[83] Nový  občanský  zákoník  2014:  rejstřík  :  redakční  uzávěrka  26.3.2012.  Ostrava:

Sagit, 2012, s.30. ÚZ. ISBN 978-80-7208-920-8. 

[84] SYSLOVÁ,  Zora  a  Vladimíra  HORNÁČKOVÁ.  Jak  úspěšně  řídit  mateřskou

školu.  Vyd.  1.  Praha:  Wolters  Kluwer  Česká  republika,  2012,  s.  237.  Řízení  školy

(Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-976-0.

[85] SYSLOVÁ,  Zora  a  Vladimíra  HORNÁČKOVÁ.  Jak  úspěšně  řídit  mateřskou
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školu.  Vyd.  1.  Praha:  Wolters  Kluwer  Česká  republika,  2012,  s.  237.  Řízení  školy

(Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-976-0.

Z diskuzí  s ředitelkami  jednotřídních  až  dvoutřídních  mateřských  škol  však

vyplývají  preference  spolupráce  individuální,  tedy  s jednotlivými  rodiči.  Mnohdy

uvádějí  jako  prioritu  právě  užší  sepětí  s rodiči,  větší  oboustrannou  otevřenost  ve

vztazích,  větší  vzájemnou  vstřícnost  i  oboustrannou  pomoc.  Přiznávají  však,  že  při

řešení  vážnějších  konfliktů  může  být  spolupráce  s jednotlivými  rodiči  nevýhodou.  

Z výše uvedeného vyplývá, že při volbě způsobu spolupráce a její organizaci záleží také

na velikosti školy a samozřejmě také na preferencích a zkušenostech vedení školy.

 7.4 Program rodiče vítáni

V rámci kvalitnější spolupráce s rodiči se v současné době hlásí některé mateřské

školy k projektu Rodiče vítáni. Značku uděluje vzdělávací organizace EDUin školám,

které splňují kritéria otevřené školy, školy aktivně a efektivně spolupracující s rodiči.

Projekt  vznikl  v roce  2011 a  byl  nejprve určen pouze  pro základní  školy a  víceletá

gymnázia.  Od února  2015 se  již  mohou do projektu  přihlásit  také  mateřské  školy.  

            Kritéria  pro mateřské školy odpovídají  jejich zaměření,  u  všech kritérií  jsou

doplňující komentáře. Podmínkou pro školy je, že certifikační formulář s uvedenými

informacemi musí být zveřejněn na webových stránkách školy. Důležité rovněž je, že

škola si nevyplňuje certifikační formulář sama, ale ve spolupráci s rodiči, zpravidla se

zástupci  rodičů  (není  podmínkou,  aby  byl  zřízen  oficiální  spolek  rodičů).  Značka

Rodiče vítáni se škole propůjčuje na jeden rok. Po uplynutí této lhůty musí škola projít

znovu procesem posouzení aktuální situace v oblasti spolupráce školy a rodičů. Pokud

tak  neučiní,  certifikaci  ztrácí.  Naplnění  kritérií  nikdo  nevyhodnocuje,  ale  za  jejich

splnění zodpovídá školní komunita – rodiče, učitelé. Členové programu Rodiče vítáni

porovnávají přímo ve škole údaje v certifikačním formuláři s informacemi od rodičů a

s dalšími dostupnými relevantními údaji.  Tým programu rovněž škole navrhuje další

možnosti rozvoje této spolupráce. [86]
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[86] http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/materske-skoly-v-programu-rodice-vitani-

zmenou-prosla-i-kriteria-zakladnich-skol/ 

Přestože  je  program Rodiče  vítáni  pro  mateřské  školy zcela  nový,  již  mnoho

ředitelek MŠ vyjádřilo svůj zájem získat tuto značku. Zájem mateřských škol o zmíněný

program a počet udělených značek v budoucnu ukáže, do jaké míry mají MŠ skutečný

zájem o udělení  této značky nebo zda  značka kvality spolupráce  není  pro mateřské

školy důležitá.
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 8. Praktická část

 8.1 Výzkumný problém a cíl

Základní výzkumný problém

Stanovení  konkrétních  oblastí  spolupráce  pedagogů  a  rodičů  mateřské  školy

s ohledem  na  vymezení  povinností  obou  stran.  Základní  výzkumný  problém  je

v souladu s tématem bakalářské práce. Práce  se zabývá  zkoumáním konkrétních oblastí

spolupráce  pedagogických  pracovníků  mateřské  školy  s rodiči  v souvislosti

s vymezením povinností obou stran. Průzkum šetří rovněž možné nadstandardní oblasti

spolupráce pedagogů a rodičů v mateřských školách. 

Výzkum  byl  prováděn  na  čtyřech  mateřských  školách,  z čehož  byly  dvě

jednotřídní   vesnického typu a další dvě byly pětitřídní až šestitřídní městského typu.

Všechny zkoumané mateřské školy jsou se sídlem ve Středočeském kraji. 

Výzkum ukazuje oblasti  spolupráce pedagogů mateřské školy s rodiči  ve dvou

typech mateřských škol, přičemž se MŠ od sebe liší velikostně. 

 8.2 Výzkumné otázky

a) V jakých oblastech spolupracuje MŠ s rodiči?

b) Které oblasti považuje ředitelka MŠ za nejdůležitější?

c) Ve kterých oblastech je spolupráce nejlepší?

d)  Má MŠ stanovena pravidla  pro spolupráci  pedagogů a  rodičů?  Jak jsou pravidla

nastavena-povinnosti obou stran?

 8.3 Předvýzkum

Před zahájením konkrétního výzkumu byl realizován předvýzkum, který proběhl

v říjnu 2014. Samotný výzkum byl proveden v listopadu 2014 – lednu 2015. Nejprve

byly  telefonicky kontaktovány ředitelky vytypovaných  mateřských škol,  se  kterými
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byla  domluvena následná spolupráce na realizaci výzkumu.  Ředitelky byly jednotlivě

seznámeny s tématem práce, jejím cílem a výzkumným problémem a rovněž jim byly

zaslány výzkumné otázky elektronickou poštou. Další telefonický rozhovor zjišťoval,

zda  ředitelky tématu a cíli průzkumu rozumí a zda souhlasí s výzkumnými metodami.

Po  té  s nimi  byla  domluvena  schůzka  v mateřských  školách,  které  řídí.  

Osloveným  ředitelkám  byl  nabídnut  k  dispozici  výsledek  následného  výzkumného

šetření  a  potencionální  spolupráce  v rámci  mateřských  škol  (například  vzájemnou

výměnu zkušeností z oblasti řídící a pedagogické práce).

 8.4 Použité metody při výzkumu

Pro svou bakalářskou práci  jsem si  zvolila  kvalitativní  výzkum i  kvantitativní

výzkum, a  to z důvodu hlubšího poznání  výzkumného problému.  Při  výzkumu jsem

použila  metodu  polostrukturovaného  rozhovoru,  metodu  analýzy  dokumentů  a

dotazníkové šetření.

 8.4.1 Polostrukturovaný rozhovor

Rozhovor, nebo-li interview, je výzkumná metoda, která se používá při osobním

kontaktu nebo telefonickém rozhovoru. Pomocí této metody zaznamenáváme nejenom

fakta, ale dostaneme se hlouběji do zkoumaného problému. Rozhovor – interview je

uskutečňován prostřednictvím otázek a odpovědí, přičemž otázky mohou být uzavřené,

polouzavřené  a  otevřené.  Je  vhodné  používat  otázky  otevřené,  které  zavedou

průzkumníka  do  širších  souvislostí  zkoumaného  problému.  Fakta,  která  se  získají

otevřenými otázkami, se mohou dále blíže specifikovat, strukturovat.

Rozhovor  můžeme  použít  strukturovaný,  nestrukturovaný  nebo

polostrukturovaný.  Strukturovaný  rozhovor  se  podobá  dotazníku,  s tím,  že  se

uskutečňuje ústní formou. Otázky jsou přesně vymezené. Nestrukturovaný rozhovor je

ohraničen pouze rámcově a umožňuje úplnou volnost odpovědí.  Nabízí se tak velký

rozsah  odpovědí,  avšak  spíše  neucelených,  což  vyžaduje  velkou  náročnost  při

zpracování získaných informací. 
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Polostrukturovaný  rozhovor  má  stanovené  základní  otázky  dle  daného  tématu,  ze

kterých vyplývají další podotázky.[87] 

 8.4.2 Analýza dokumentů

Kvalitativní analýza neukazuje rozložení jevu v populaci, ale přináší evidenci o

existujícím jevu a jeho struktuře. Analýza je popisná metoda, která nám neukáže žádnou

jednoznačnou odlišnost, ale prostupuje celou výzkumnou fází.[88]

 8.4.3 Dotazník

Náplní dotazníků  je kladení otázek  v písemné formě a získávání odpovědí rovněž

v písemné formě.  Dotazník je nejčastější  metodou zjišťování  dat  a  slouží  především

k hromadnému  získávání  informací.  Dotazník  obsahuje  otázky,  na  které  odpovídají

osoby, označené jako respondenti. [89]

 8.5 Realizace výzkumu

V úvodu  schůzky  vyjádřily  ředitelky  svůj  souhlas  s výzkumným  šetřením

písemně.  Na  místě  výzkumu  byly  ředitelkám  nabídnuty  dvě  varianty  záznamu

rozhovoru: nahrávání na diktafon nebo zapisování ručně. Ředitelky školy A a B zvolily

variantu  ručně  zapisovaného  rozhovoru  z důvodu  příjemnější  atmosféry  během

rozhovoru. 

[87] GAVORA, Peter.  Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Překlad

Vladimír Jůva, Vendula Hlavatá. Brno: Paido, 2010, s. 136 - 137. ISBN 978-80-7315-

185-0.

[88] ŠVAŘÍČEK,  Roman  a  Klára  ŠEĎOVÁ.  Kvalitativní  výzkum  v  pedagogických

vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, s. 210. ISBN 978-80-7367-313-0.

[89] GAVORA, Peter.  Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Překlad

Vladimír Jůva, Vendula Hlavatá. Brno: Paido, 2010, s. 121. ISBN 978-80-7315-185-0.
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Ředitelky školy C a  D,  kterým byla  nabídnuta  stejná  možnost,  ponechaly volbu na

tazateli.  Z důvodu  sjednocení  formy  výzkumu  byl  u  všech  rozhovorů  s ředitelkami

zvolen způsob rozhovoru zapisovaného ručně. Příklad jednoho ze zapsaných  rozhovorů

je uveden v příloze č.14.

Rozhovory s ředitelkami jednotlivých MŠ byly realizovány v průběhu ledna a

každý  rozhovor  trval  přibližně  3-4  hodiny.  Rozhovory  byly  pro  větší  přehlednost

rozděleny na  dvě  části  –  v první  části  rozhovoru  byly  kladeny  základní  výzkumné

otázky, ve druhé části byly kladeny otázky týkající se naplňování pravidel spoluúčasti

rodičů na předškolním vzdělávání podle RVP VP.

Pro  doplnění  faktů  výzkumného  problému  bylo  provedeno  šetření  rovněž

formou dotazníků pro rodiče. Ředitelky oslovených mateřských škol byly požádány o

rozdání dotazníků rodičům dětí na svých školách s vysvětlením důvodu dotazníkového

šetření. 

Dle  získaných  informací  ředitelky  rodičům  zdůvodnily  prosbu  o  vyplnění

dotazníků a  poskytly jim k tomuto šetření  dostupné informace ohledně výzkumného

šetření. Rodiče byli ředitelkami seznámeni s termínem odevzdání dotazníků a místem,

kam  mají  dotazníky  ukládat.  Dotazníkové  šetření  v mateřských  školách   proběhlo

v době od 12.ledna. – 23.ledna 2015. 

Rodiče ukládaly vyplněné dotazníky v šatnách dětí do zalepeného kartonového

boxu.  Dotazníky  byly  rozdány  283  rodičům,  z čehož  se  vrátilo  vyplněných  237

dotazníků. Dotazníky byly anonymní.

 8.6 Výzkumné hypotézy

Definice pojmu

Hypotéza nebo-li tvrzení o podstatě určité situace ve světě. Je to návrh vztahu

mezi  výzkumnými  proměnnými  jako  předmět  výzkumu,  tento  návrh  se  výzkumem

zamítá nebo potvrzuje na základě empirické evidence.[90]

[90] http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/definice_hypotezy.htm
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Výzkumné hypotézy zadané práce:

1) rodiče volí MŠ pro své dítě podle programového zaměření MŠ

2) rodiče mají důvěru v pedagogy, kterým svěřují své děti

3) mají rodiče zájem o dětí v MŠ a chtějí se spolupodílet

4)  odborná  pomoc  nabízená  rodičům  prostřednictvím  MŠ  je  nedostačující,  rodiče

potřebují více informací a pomoci při řešení problémů se svými dětmi.

 8.7 Popis prostředí respondentů

Z důvodů  diskrétnosti  a  zjednodušení  byla  jednotlivým  mateřským  školám

přiřazena písmena A, B, C, D. 

Základní parametry jednotlivých mateřských škol

Tabulka I: Základní parametry jednotlivých mateřských škol

MŠ A MŠ B MŠ C MŠ D

Datum vzniku 1979 1946 1946 1950/1951

Počet tříd 1 1 5 6

Kapacita 22 21 130 134

Počet obyvatel v obci 250 550 300 000 1 200 000
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Charakteristika mateřské školy A:

Vznik MŠ: 1979

Právní subjekt: od 1.1. 2003

Ředitelka je ve funkci: od roku: 2001

Kapacita MŠ: 22 dětí

Jednotřídní  mateřská  škola  se  nachází  v malé  obci  s počtem obyvatel  250.  Je

jedinou mateřskou školou v obci, další mateřské školy jsou v blízkých okolních obcích.

Vlivem demografické  křivky  byla  MŠ  několikrát  zavírána  a  opět  znovu  otevírána.

Poslední  znovuotevření  proběhlo  v roce  2007 se  13  zapsanými  dětmi,  jejichž  počet

postupně vystoupal až na současný počet 22 dětí.

V  mateřské  škole  pracují  pouze  2  pedagogické  pracovnice  –  ředitelka  a  1

učitelka.  Mateřská  škola  nedisponuje  vlastní  jídelnou,  stravování  je  zajištěno

dodavatelskou službou.

Mateřská škola sídlí v prvním patře dvoupatrové budovy, kde je umístěn  rovněž

Obecní úřad, v přízemí jsou garáže s požární technikou. Vnitřní prostory jednotřídní MŠ

jsou  na  počet  zapsaných  dětí  dostačující.  MŠ  nemá  vlastní  zahradu,  ale  využívá

sportovní  areál  TJ,  jehož  součástí  je  zrekonstruované  dětské  hřiště.  V okolí  školy

využívá také zámecký park s přilehlým ovocným sadem.

Obec je svou polohou a dostatkem přírodních a historických zajímavostí ideálním

místem pro výlety. Prochází zde pěší turistické trasy, obec vybudovala naučnou stezku,

rovněž  zde  vedou  cyklotrasy  a  velkou  chloubou  je  zámecký park  se  vzácnými

dřevinami.  Škola se profiluje jako komunitní,  s úzkou spoluprací s rodiči  i  místními

organizacemi (TJ, hasiči, myslivci apod.).Vzhledem k okolnímu přírodnímu prostředí se

zaměřuje na environmentální vzdělávání.
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Charakteristika mateřské školy B:

Vznik MŠ: 1949

Právní subjekt: od 1.1. 2003

Ředitelka je ve funkci: od roku: 1990

Kapacita MŠ: 21 dětí

Jednotřídní  mateřská škola se  nachází  v malé obci  s počtem obyvatel  550 a  je

jedinou mateřskou školou v obci. Budova  školy zde stojí od roku 1871 a první Obecní

mateřská škola zde byla ustanovena v roce 1939. Později sloužila budova pro základní

škol,  která byla v roce 1979 uzavřena a tím pádem uvolnila své prostory  mateřské

škole. MŠ je postupně rekonstruovaná.

V  mateřské  škole  pracují  2  pedagogické  pracovnice  -  ředitelka  a  1  učitelka.

Budova  MŠ nabízí  kapacitu  21  dětí,  které  jsou v heterogenní  třídě  se  všemi  jejími

výhodami  i nevýhodami.  Poptávka  rodičů  o umístění  dětí  do  Mš  převyšuje  nabídku

z kapacitních  důvodů,  proto  bude  budova  MŠ v blízké  budoucnosti  rekonstruována,

čímž  dojde  k navýšení  kapacity  MŠ.  Součástí  školy  je  školní  jídelna. 

            Zahrada školy nabízí možnosti k pobytu dětí, je vybavena  novými průlezkami,

zákoutím s pískovištěm a  dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití  dětí.

Další plány jsou vytvořit  zde koutky přírody ke hře i pozorování  přírodních jevů, k

realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu  a

tak podporovat zdraví dětí. Mateřská škola je rodinného typu, úzce spolupracuje s rodiči

a zaměřuje se na environmentální vzdělávání dětí
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Charakteristika mateřské školy C:

Vznik MŠ: 1946

Právní subjekt: od 1.1. 2003

Ředitelka je ve funkci: od roku: 1998

Kapacita MŠ: 130 dětí

Mateřská  škola  sídlí  ve  větším městě  s počtem obyvatel  300 000 a  v okolí  se

nacházejí další mateřské školy. MŠ je umístěna v poměrně nové budově z 80. let a její

součástí  je  vlastní  zahrada,  školní  jídelna,  keramická  dílna  a  prádelna.  V budově

mateřské  školy se nachází pět prostorných tříd o kapacitě 26 dětí, třídy jsou rozdělené

na hernu a učebnu.

V mateřské škole pracuje 10 pedagogických pracovnic – ředitelka a 9 učitelek.

Zájem rodičů  o  umístění  dětí  do  MŠ převyšuje  nabídku  MŠ z kapacitních  důvodů.

Mateřská škola je velmi oblíbená pro své zajímavé aktivity v oblasti environmentálního

vzdělávání  a  úzké  spolupráci  s  rodiči.  MŠ nenavštěvují  pouze  děti  trvale  žijící  ve

spádové oblasti města, ale v posledních letech zaznamenala škola zvýšený zájem rodičů

nejen z dalších částí města, ale i z okolních obcí.

Zahrada mateřské školy  je koncipována jako přírodní zahrada a díky realizaci

společného projektu s rodiči obsahuje přírodní prvky pro vzdělávání dětí a také  přírodní

učebnu nazvanou „Domeček sovičky Jůly“, pískoviště, malý altán a dřevěné prolézačky.

V roce  2013  získala  MŠ  další  pozemek,  na  kterém  vybudovali  tzv.  Dobrodružnou

zahradu. Děti tam mají k dispozici maringotku, týpí, trampolínu, pocitové chodníčky a

terénní svahy k pohybovým aktivitám. Samy si zde vysadily stromečky, které budou

v budoucnu tvořit malý lesík. 

Mateřská škola se profiluje jako otevřená škola rodinného typu se zaměřením na

ekologii a environmentální vzdělávání dětí.

Při škole funguje neformální seskupení rodičů, tzv. Rada.
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Charakteristika mateřské školy D:

Vznik MŠ: 1950 jedna část

        1951 druhá část

Právní subjekt: od 1.1. 2001

Ředitelka je ve funkci: od roku: 1989

Kapacita MŠ: 134 dětí

Mateřská škola se nachází v centru velkého města a je tvořena dvěma kapacitně

stejně velkými součástmi, které jsou od sebe vzdálené přibližně 10 minut pěší chůze. 

Ve městě žije přibližně 1 200 000 obyvatel a v okolí se nacházejí další mateřské školy.

Obě součásti mají podobnou strukturu - každá část školy  se nachází v nájemním domě,

obě  části  školy  jsou  trojtřídní.  Vedení  školy  preferuje  třídy  homogenní,  s  tím,  že

reflektují kapacity tříd a věkové složení dětí na začátku školního roku, takže zpravidla

věkově homogenní bývá pouze třída nejmladších dětí. 

V mateřské škole pracuje 11 pedagogických pracovnic – ředitelka a 10 učitelek.

Obě součásti školy jsou v blízkosti parků, v dosahu jsou divadla, kulturní a historické

památky,  bohatá  je  nabídka  kulturních  a  jiných  akcí  pro  děti.  Škola  využívá  také

nedaleký bazén. 

Budovy  MŠ  nejsou  účelová  zařízení,  školy  jsou  součástí  činžovních  domů

v blízkosti frekventovaných ulic. Často je nutné omezit pobyt venku z důvodu zhoršené

kvality vzduchu. 

Profilací  školy  je  úzká  spolupráce  s rodiči.  Dále  škola  podporuje   v  dětech

základní  kulturně  společenské  postoje,  návyky a  dovednosti,  vnímání  uměleckých a

kulturních podnětů (pravidelná návštěva divadel, muzeí, výstav a jiných kulturních a

vzdělávacích akcí) 

Škola  nemá  problémy  s  naplněností,  jednak  z  důvodu  dobrého  jména  na

veřejnosti, ale i z dalších důvodů, které rodiče preferují.Umístění odloučené části MŠ v

klidné  ulici,  v  blízkosti  parku,  základní  školy  a  jeslí.  Umístění  hlavní  části  MŠ  v

blízkosti  místa  křížení  tras  různých  prostředků  MHD  a  strategické  pozici  školy  ve

vztahu k MHD. Do školy proto přihlašují často své děti rodiče z okrajových částí města,

protože v centru pracují. Při škole funguje spolek Klub rodičů. 
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 8.8 Šetření zaměřené na spolupráci pedagogů a rodičů v mateřské

škole

První část výzkumné části se zaměřuje na oblasti spolupráce pedagogů a rodičů.

Výzkumné otázky

Otázka č. 1 – V jakých oblastech spolupracuje MŠ s rodiči?

Spolupráce spočívá například v těchto oblastech:

- příprava a realizace akcí pro děti

- oslavy svátků a tradic ( například Vánoce, Velikonoce, Den dětí)

- spolupráce v předškolní přípravě

- různé způsoby vzájemné komunikace

- sponzorské dary (věcné nebo finanční)

- sběr surovin

- spolupráce se spolkem rodičů

- cesta k projektu – Rodiče vítáni

- zahradní slavnost a grilovaní s rodiči

- slavnosti MŠ- dožínková , svatomartinská.....

Ze šetření vyplynulo, že všechny zkoumané mateřské školy spolupracují s rodiči

v obdobných oblastech, což potvrdilo teorii, že jde především o všestranný a spokojený

rozvoj dítěte. Výzkum ukázal, že mateřské školy spoluprací s rodiči v mnoha totožných

oblastech,  ale  také  v  oblastech,  které  jsou  typické  dle  podmínek  a  zvyklostí  dané

mateřské školy.

Ředitelky větších škol označili za velmi přínosnou spolupráci se spolky rodičů

(rada rodičů, klub rodičů) Sdělily, že jim tato spolupráce usnadňuje komunikaci s rodiči

z hlediska  organizace  větších  akcí  školy,  řešení  stížností  rodičů  apod.

Ředitelka  jedné  ze  zkoumaných  škol  uvedla  možnost  získání  značky Rodiče  vítáni.

Škola se snaží splnit podmínky k získání této certifikace.
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Otázka č. 2 – Které oblasti spolupráce považuje ředitelka MŠ za nejdůležitější? 

Tabulka II: Nejdůležitější oblasti spolupráce

 MŠ A MŠ B MŠ C MŠ D

Každodenní 
komunikace

ano ano ano ano

Dodržování 
školního řádu

ne ano ano ano

Příprava 
společných akcí

ano ano ano ne

Důvěra rodičů ano ano ano ano

Účast na utváření 
ŠVP

ne ano ano ne

Zapojení do 
projektů

ne ano ano ano

Ze  šetření  vyplynulo,  že  pro  ředitelky  MŠ  je  nejdůležitější  oblast  spolupráce

každodenní vzájemná komunikace, na stejnou rovinu staví vzájemnou důvěru rodičů  a

pedagogů. Důvěra rodičů je důležitá pro ředitelky škol, ale je velmi důležitá i pro rodiče

samotné, což vyplynulo z dotazníků rodičů – viz kapitola……..

Dodržování školního řádu ředitelka MŠ A zdůvodnila malým typem zařízení, kde

rodiče fungují velmi komunitně v součinnosti s mateřskou školou a drobné odchylky od

pravidel ŠŘ nepovažuje za podstatné, nenaruší-li se organizace a provoz MŠ. 

Spoluúčast  na  akcích  je  pro  většinu  ředitelek  také  důležitá,  rodiče  se  do

jednotlivých akcí zapojují různou měrou, ředitelka funguje jako koordinátor. Podílení se

na utváření ŠVP považují dvě ředitelky MŠ, bez ohledu na velikost zařízení.Většina

ředitelek považuje za důležitou také oblast zapojování do různých projektů a výzev MŠ.
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Otázka č. 3 – Ve kterých oblastech je spolupráce nejlepší?

Tabulka III: Nejlepší spolupráce

 MŠ A MŠ B MŠ C MŠ D

Vzájemná 
komunikace

ano ano ano ano

Vzájemná důvěra ano ano ano ano

Zájem rodičů o 
dění v MŠ

ano ano ano ne

Dodržování 
školního řádu

ne ano ne ano

Účast na 
společných akcích

ano ano ano ano

Klub rodičů Ne

 

ne ano ano

Z tabulky  jednoznačně  vyplývá,  že  nejlepší  oblast  spolupráce  je  vzájemná

komunikace a vzájemná důvěra. „Bez vzájemné dobré komunikace by nebyla kvalitní

spolupráce“, zdůvodňují ředitelky.

Ředitelky vesnic a menšího města více vnímají zájem rodičů o dění v MŠ  a jejich

snahu spolupodílet se na dění v MŠ. Ředitelka školy ve velkém městě vnímá ze strany

rodičů funkci MŠ jako službu, přestože rodičům škola spoluúčast na aktivitách nabízí. 

Dodržování ŠŘ jako nejlepší oblast spolupráce uvedly ředitelky dvou MŠ. Ředitelky

ostatních  dvou  MŠ  zdůraznily  porušování  ŠŘ  především  v  nedodržování

rekonvalescence nemocných dětí a pozdním ranním přivádění dětí, čímž se narušuje již

započatá činnost s dětmi.
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Účast na společných akcí je pozitivně vnímána ředitelkami všech zkoumaných

MŠ.  Ředitelky  malých  MŠ  se  shodly,  že  nepotřebují  ke  spolupráci  organizované

skupiny  rodičů  vzhledem  k  častému  interaktivnímu  kontaktu  s učitelkami  MŠ  a

komunitnějšímu prostředí – rodiče – pedagogové MŠ.

Opačný názor mají ředitelky velkých MŠ – organizované spolky rodičů jim velmi

usnadňují komunikaci vedení školy s rodiči jednotlivých tříd, především v rámci řešení

problémových situací. Dodaly však, že komunikace prostřednictvím spolku rodičů nijak

neubírá na důležitosti a kvalitě každodenní komunikace rodičů s učitelkami na třídách.

Za významnou spolupráci se spolkem rodičů označují  ředitelky také jeho pomoc při

zajišťování  a  organizování  akcí  pro děti,  shánění  sponzorských darů apod.  Jedna ze

zmíněných  MŠ  má  organizovaný  spolek  –  Klub  rodičů,  druhá  MŠ  má  neformální

sdružení – radu rodičů.

Otázka č. 4 – Má MŠ stanovena pravidla pro spolupráci pedagogů a rodičů? Jak

jsou povinnosti obou stran nastaveny?

Ředitelky  všech  MŠ  se  shodují  v tom,  že  mají  povinnosti  rodičů  a  vzájemná

pravidla  spolupráce  rodičů  a  pedagogů MŠ vymezená v ŠVP a ŠŘ.  Pouze  ředitelka

největší MŠ zmínila, že kromě uvedených dokumentů mají pravidla zanesená ještě ve

zvláštním interním předpise nazvaném Zásady spolupráce s rodiči.  Předpis není veřejný

a slouží jako pravidla komunikace s rodiči učitelkám na třídách. Ředitelky dále uvedly,

že povinnosti učitelek ve vztahu k rodičům vymezuje RVP PV a další povinnosti jsou

zaneseny v pracovních náplních učitelek.

Shrnutí výzkumných otázek

Z odpovědí  ředitelek  na  základní  výzkumné  otázky  vyplynulo,  že  zkoumané

mateřské školy spolupracují s rodiči v mnoha totožných oblastech (například realizace

různých  akcí,  oslavy  svátků  a  tradic,  předškolní  příprava  apod.)  a  v  některých

oblastech se spolupráce liší (například grilování na školní zahradě). Výzkumná otázka

rovněž ukázala, že ředitelky větších škol preferují spolupráci se spolky rodičů, kdežto

ředitelky  jednotřídních  škol  potřebu  spolupracovat  s rodiči  prostřednictvím  spolků

63



necítí.

Z odpovědí ředitelek vyplynula další zajímavá oblast – možnost získání značky

Rodiče  vítáni.  Jedna  z větších  škol  cíleně  plní  kritéria  k získání  této  certifikace.

Ředitelky považují shodně za nejdůležitější oblast každodenní komunikaci s rodiči a na

stejnou úroveň důležitosti  staví  vzájemnou důvěru rodičů a  pedagogů.  Jako nejlepší

oblast  spolupráce  uvádějí  ředitelky  stejné  body  jako  u  nejdůležitějších  oblastí

spolupráce – vzájemnou komunikaci a vzájemnou důvěru a také oblast spolupodílení se

na akcích školy.

Pravidla pro spolupráci rodičů a pedagogů v mateřské škole mají  všechny MŠ

zanesené  v ŠVP,  povinnosti  rodičů  jsou  vymezeny  ve  ŠŘ.  MŠ  D  má  mimo  tyto

dokumenty sepsaný ještě  zvláštní  předpis Zásady spolupráce s rodiči,  který je určen

učitelkám MŠ. Povinnosti  pedagogů ve vztahu k rodičům vymezuje RVP PV a další

pracovní povinnosti jsou stanoveny v pracovních náplních učitelek.

 8.9 Nadstandartní aktivity ve spolupráci s rodiči

Z  rozhovorů  během  výzkumného  šetření  rovněž  vyplynulo  pořádání  akcí  ve

spolupráci s rodiči, které ředitelky považují za nadstandardní. Výsledek tohoto zjištění

dokládá následující tabulka:

Tabulka IV: Nadstandartní aktivity

 MŠ A MŠ B MŠ C MŠ D

Nadstandardní 
aktivity MŠ se 
zapojením rodičů

Turistické 
vycházky do 
místa bydliště 
dětí 

Projekt 
Comenius – 
partnerství škol

Realizace 
přírodní 
zahrady za 
pomoci rodičů

Projekt 
Comenius – 
partnerství škol

MŠ A

Ředitelka mateřské školy A uvedla jako nadstandardní aktivitu turistické vycházky

do místa bydliště dětí. V rozhovoru vysvětlila, že tento nápad vzešel ze strany rodičů

jednoho z dětí, kteří pozvali všechny děti s paní učitelkami do jejich domu a na jejich
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zahradu, kde pro ně připravili celodopolední program. Akce se velmi vydařila, děti byly

šťastné a rodiče – hostitelé spokojeni, že připravili pro MŠ akci, která udělala dětem

radost.  Tento nápad převzali také ostatní rodiče, kteří připravují pro děti z MŠ program

na své zahradě nebo ve svém domě. 

Podle slov ředitelky navštívili s dětmi již například rodinnou farmu, program na

zahradě  s prožitkovým  programem  o  rostlinách  a  bylinkách  včetně  přípravy

bylinkových  pochutin  a  další.  Ředitelka  potvrzuje,  že  si  děti  tyto  programy  velmi

oblíbily  a  těší  se  na  návštěvu  kamarádů  ve  svém  domově.

Ředitelka dále sdělila, že se touto nadstandardní aktivitou, která je zásluhou především

rodičů, velmi upevnily vztahy mezi rodiči a pedagogy v mateřské škole. 

MŠ B

Ředitelka   mateřské  školy  B  označila  nadstandardní  aktivitou  ve  spolupráci

s rodiči projekt Comenius – partnerství škol. Sdělila, že mezinárodní projekt trval celé

tři školní roky a podíleli se na něm nejen pedagogové MŠ a děti, ale také rodiče. Dále

uvedla, že projekt s tak velkým zahraničním přesahem a trvající relativně dlouhou dobu,

byl pro  jednotřídní mateřskou školu velkou prestiží, která se přenesla i na celou obec.

Dle slov ředitelky prohloubila intenzivní spolupráce na projektu  vzájemné vztahy

mezi pedagogy a rodiči. Všem zúčastněným přinesl projekt nové zkušenosti v oblasti

předškolního vzdělávání se zahraničním přesahem a  děti intenzivně vnímaly prostředí

 pevných  vzájemných  vztahů  svých  nejbližších  vychovatelů  –  rodičů  a  pedagogů.

Ředitelka na závěr uvedla, že zmíněný projekt odstartoval velmi vstřícnou spolupráci

s rodiči, která trvá dodnes a rodiče se více zajímají a dění v MŠ.

MŠ C

Ředitelka mateřské školy C zmínila jako nadstandardní aktivitu realizaci přírodní

zahrady ve spolupráci s rodiči. V době, kdy byla připravená realizace přírodní zahrady,

nebyly vyhlášeny žádné  grantové  výzvy v tomto směru,  proto  se  ředitelka  rozhodla

vybudovat  zahradu  ve  spolupráci  s rodiči.  Ředitelka  popsala  průběh  společného

projektu následovně.
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Nejprve  seznámila rodiče se svým úmyslem vybudovat pro děti z MŠ přírodní

zahradu  a  vysvětlila   jim  blíže,  co  si  pod  tímto  pojmem  mohou  představovat.  Na

několika pracovních schůzkách pedagogů MŠ a rodičů nejprve společně vytvořili  plán

zahrady – vymezili přírodní prvky, které by měly na zahradě být a po té společně sepsali

plán realizace – každý z rodičů mohl realizaci zahrady podpořit dle svých možností,

například  samotnou  fyzickou  prací,  sháněním  finančních  příspěvků  od  sponzorů,

zajišťováním  různého  materiálu,  rodiče  mohli  přispívat  dalšími  nápady  apod.  Plán

realizace přírodní zahrady trval přibližně 3 týdny. Když byl plán hotový a byla jasná

představa, co kdo zajistí, začala fáze samotné realizace zahrady. Zahradu samozřejmě

pomáhali budovat i děti.

Ředitelka sdělila, že bylo velmi pěkné, až dojemné, pozorovat práci na budoucí

zahradě – ředitelka školy, zaměstnanci, rodiče i děti společně něco tvořili, byli velmi

zabráni do svého záměru – byl to nepopsatelný velký zážitek stmelení kolektivu těchto

lidí a dětí. 

Ředitelka dále zdůraznila, že se touto akcí utužily vzájemné vztahy mezi rodiči a

pedagogy a  rovněž  děti  vnímaly  sounáležitost  paní  učitelek  a  rodičů,  což  je  velmi

důležité. Na závěr uvedla, že dokončenou zahradu   slavnostně otevřeli a všichni měli

velkou radost ze společného díla.

MŠ  D

Ředitelka mateřské školy D vymezila jako nadstandardní aktivitu tříletý projekt

Comenius – partnerství škol, na které se velkou měrou podíleli také rodiče. Sdělila, že

v době průběhu trvání tohoto mezinárodního projektu, probíhal stejný projekt současně

na dalších 10 mateřských školách v České republice, tudíž tento projekt za nadstandard

jistě považovat lze. Dodala, že do projektu – partnerství škol se zapojili aktivně děti i

rodiče. Rodiče vnímali projekt v  MŠ jako prestižní záležitost a zajímali se o veškeré

děti na projektových činnostech. Aktivně pomáhali s různými projektovými aktivitami a

téměř sami zajistili přípravu projektové schůzky v České republice. Na závěr dodala, že

veškeré dění na projektu bylo v součinnosti  spolupráce pedagogů, dětí  a rodičů,  což

velmi podpořilo vzájemnou důvěru pedagogů a rodičů.
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Nadstandardní spolupráce souhrnem

Ředitelka  každé  zkoumané  MŠ  specifikovala  jednu  nadstandardní  oblast

spolupráce  pedagogů  s rodiči  ve  své  MŠ.  Shodly  se  v tvrzení,   že  dlouhodobá

spolupráce na zajímavé aktivitě   velmi sbližuje kolektiv pedagogů  a rodičů, což má

příznivý vliv na emocionální a sociální stránku dětí v MŠ.

 Ředitelky dodaly, že zajímavá nadstandardní nebo netypická spolupráce s rodiči

může být inspirací pro ostatní mateřské školy.

 8.10 Šetření zaměřené na naplňování pravidel spoluúčasti rodičů na

předškolním vzdělání podle RVP PV

Druhá část výzkumné části se zaměřuje na naplňování pravidel spoluúčasti podle

RVP PV.  

Pro větší přehlednost je uveden výňatek z RVP PV zmiňované oblasti:

RVP PV – spoluúčast rodičů

„-  Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost,

vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě

partnerství.

- Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim

porozumět a vyhovět.

- Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých

programů,  dle  svého  zájmu  zde  vstupovat  do  her  svých  dětí.  Jsou  pravidelně  a

dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se

spolupodílet  při  plánování  programu mateřské  školy,  při  řešení  vzniklých  problémů

apod.

-  Pedagogové  pravidelně  informují  rodiče  o  prospívání  jejich  dítěte  i  o  jeho

individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu

při jeho výchově a vzdělávání.

- Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených
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vnitřních  záležitostech.  Jednají  s rodiči  ohleduplně,  taktně,  s vědomím,  že  pracují

s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné

horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

- Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě;

nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a

vzdělávání předškolních dětí“.[91]

 

[91] SMOLÍKOVÁ,  Kateřina.  Rámcový  vzdělávací  program  pro  předškolní

vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004, s 34 -35.

68



Druhá část výzkumné části se zaměřuje na naplňování pravidel spoluúčasti podle

RVP PV.

Tabulka V: Pravidla spoluúčasti podle RVP PV

 MŠ A MŠ B MŠ C MŠ D

Oboustranná 
důvěra

ano ano ano ano

Sledování 
potřeb 
jednotlivých 
rodin

ano- přímým 
rozhovorem

ano-přímým 
rozhovorem,

dotazníky

ano – přímým 
rozhovorem,

dotazníky

 

ano –dotazníky 
anketami, 
prostřednictvím 
klubu rodičů

Spolupodílení 
na dění v MŠ

ano ano ano ano

Vstup rodičů do
činností třídy

ano-kdykoliv ano-kdykoliv ano-po 
předchozí 
domluvě

ano-po předchozí 
domluvě

Spolupráce na 
plánování 
programů MŠ

ano ano ano 

 

ano – 
prostřednictvím 
zástupců klubu 
rodičů 

Informační 
kanály pro 
rodiče

ústní forma

nástěnky

webové stránky

schůzky s rodiči

ústní forma

nástěnky

webové stránky

schůzky s rodiči

ústní forma

nástěnky

webové 
stránky

schůzky s 
rodiči,

letáky

ústní forma

nástěnky

webové stránky

schůzky s rodiči

letáky,

informační panel 
v areálu školy

Způsob 
informování 
rodičů o vývoji 

konzultace na 
požádání, 
možnost 

konzultace na 
požádání, 
možnost 

určené 
konzultační 
hodiny, 

určené konzultační 
hodiny, možnost 
kdykoliv 
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dítěte kdykoliv 
nahlédnout do  
karty dítěte

kdykoliv 
nahlédnout do  
karty dítěte, 
schůzky s rodiči
předškoláků

možnost 
kdykoliv 
nahlédnout do 
karty dítěte, u 
přčedšk.1x 
měsíčně 
informační 
schůzka

nahlédnout do 
karty dítěte, 
organizované 
schůzky rodičů s 
učitelkami

Potřeba 
etického kodexu

ne ne ano ano

Odborná pomoc
v péči o dítě

odborná 
literatura

 

 

odborná 
literatura

odborná 
literatura, 
besedy s 
odborníky

odborná literatura, 
besedy s odborníky

Z tabulky vyplývá zřetelná důvěra mezi rodiči a pedagogy ve všech zkoumaných

mateřských  školách.  Tento  fakt  potvrzují  rovněž  dotazníky  rodičů.  

V případě  druhé  otázky  je  zřejmé,  že  ve  třech  ze  čtyř  MŠ  je  upřednostněn  přímý

rozhovor s učitelkou v oblasti  sledování  potřeb  jednotlivých rodin,  dvě z těchto  škol

využívají  rovněž dotazníky. Ředitelka MŠ D uvedla jako prostředek sledování potřeb

rodin dotazníky, ankety a klub rodičů.

Odpovědi na otázku spolupodílení se na dění v MŠ jasně ukazují,  že ředitelky

všech dotazovaných MŠ vnímají aktivní účast rodičů na akcích MŠ. Z dalších odpovědí

vyplynulo, že na jednotřídních školách vstupují rodiče do činností třídy kdykoliv. Velké

mateřské  školy  nabízejí  tuto  možnost  rodičům  také,  ale  je  třeba  domluvit  se  ráno

s učitelkou.

Ředitelky všech šetřených MŠ uvedly,  že se rodiče spolupodílejí  na plánování

programu  MŠ.  Ředitelka  MŠ  D  sdělila,  že  se  spolupráce  v této  oblasti  realizuje

prostřednictvím  klubu  rodičů  vzhledem  k velikosti  školy  a  dvou  částí  MŠ.  

Na otázku, jaké informační kanály nabízejí MŠ rodičům, odpověděly ředitelky shodně

v těchto bodech – ústní formy, nástěnky, webové stránky a schůzky s rodiči. Ředitelka
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školy C navíc uvedla ještě letáky. Ředitelka školy D rovněž uvedla kromě zmíněných

kanálů letáky a informační panel v areálu školy.

Odpovědi  na otázku o způsobu informování  rodičů o vývoji  jejich dítěte  byly

totožné  ve  směru,  že  rodiče  mohou  kdykoliv  nahlédnout  do  osobní  karty  dítěte.

Ředitelky obou jednotřídních MŠ uvedly, že konzultace s rodiči realizují na požádání

rodičů  nebo v případě,  když  samy vidí  potřebu informovat  rodiče  o  neuspokojivém

vývoji  jejich  dítěte.  Ředitelka  školy  B  sdělila,  že  navíc  uskutečňují  informativní

schůzky s rodiči předškolních dětí. Ředitelky obou velkých MŠ mají určené pravidelné

konzultační hodiny a dále organizují schůzky rodičů s učitelkami.

Při  rozhovorech  s ředitelkami  jednotlivých  MŠ  vyplynula  otázka  potřeby

existence etického kodexu. Ředitelky jednotřídních mateřských škol sdělily,  že necítí

potřebu mít etický kodex ve své škole. Ředitelky velkých mateřských škol se přiklonily

k opačnému názoru.  Uvedly,  že  etický kodex  je  potřebný  ve  škole,  přestože  vztahy

všech zúčastněných osob fungují na dobré úrovni. Dodaly, že by etický kodex ujasnil a

zdůraznil pravidla vzájemných vztahů. K poslední otázce se vyjádřily ředitelky všech

MŠ totožně v případě půjčování  odborné  literatury.  Obě ředitelky velkých MŠ dále

uvedly zajišťování besed s odborníky pro rodiče.

Shrnutí otázek podle RVP PV 

Druhá část rozhovorů s ředitelkami zaměřená na naplňování pravidel spoluúčasti

rodičů na předškolním vzdělávání podle RVP PV opět potvrdila fungující důvěru mezi

rodiči a pedagogy na zkoumaných MŠ. Pedagogové rovněž sledují různými způsoby

potřeby jednotlivých rodin. 

Ředitelky  shodně  potvrdily  zájem  rodičů  na  spolupodílení  se  na  dění  v MŠ,

možnost rodičů vstoupit  do třídy  a  zapojit  se do činností  s dětmi a možnost  rodičů

přispívat svými podněty k plánování programu MŠ. Rodiče tyto možnosti využívají.

Všechny zkoumané  školy  rovněž  nabízejí  několik  druhů  informačních  kanálů,

větší školy používají vícero kanálů k informovaní rodičů. 

Rodiče  ve  všech  dotazovaných  školách  mohou  využívat  různé  možnosti

k informování o rozvoji svého dítěte. Všechny ředitelky uvedly jako jednu z možností
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využití konzultačních hodin, avšak jednotřídní školy poskytují konzultace rodičům na

požádání  nebo  z vlastní  iniciativy,  kdežto  velké  školy  mají  určené  pravidelné

konzultační hodiny pro rodiče. 

Z rozhovorů  s ředitelkami  vyplynula  diskuze  o  nutnosti  existence  etického

kodexu.  Ředitelky  jednotřídních  mateřských  uvedly,  že  nepotřebují  etický  kodex,

ředitelky velkých škol by existenci etického kodexu uvítaly.

Všechny školy nabízejí odbornou pomoc v oblasti péče o dítě.

 8.11 Dotazník pro rodiče

Výzkum byl  proveden rovněž formou dotazníkového šetření s rodiči.  Dotazník

byl  rozdán na všech čtyřech mateřských školách,  kde byl  výzkum prováděn. Zadání

dotazníku  bylo  provedeno  po  vzájemné  dohodě  s ředitelkami  MŠ,  otázky  byly

postaveny podle RVP PV – spoluúčast  rodičů na předškolním vzdělávání.  Ředitelky

byly nápomocny i při rozdání dotazníků rodičům.

Dotazník pro rodiče je uveden v příloze č.4

1.      Proč jste si pro své dítě zvolili tuto MŠ?

Tabulka VI: Důvod volby konkrétní MŠ

Odpověď Počet rodičů %

Vyhovuje mi zaměření MŠ 103 43,46

Vyhovuje mi velikost (počet tříd v MŠ) 8 3,38

Slyšel/a jsem na ni dobré reference 87 36,71

Je spádová 39 16,46

Celkem 237 100

Na první otázku odpovědělo všech 237 respondentů. Z tabulky a grafu vyplývá, že

si 43,46 % rodičů zvolilo mateřskou školu z důvodu vyhovujícího zaměření mateřské

školy, ze 36, 71 % z důvodu dobrých referencí, ze 16,46 % z důvodu spádovosti školy a

pouze 3,38 % z důvodu velikosti školy. Je tedy zcela zřejmé, že rodiče ve zkoumaných
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školách  dávají  přednost  při  výběru  MŠ  zaměření  školy  a  dobrým  referencím.

Upřednostňují tedy kvalitu školy před spádovostí  a velikostí.

Graf A: Důvod volby konkrétní MŠ

2. Máte důvěru v práci pedagogů MŠ?

Tabulka VII: Důvěra v práci pedagogů

Odpověď Počet rodičů %

Ano 124 54,15

Spíše ano 57 24,89

Neřeším to 31 13,54

Spíše ne 14 6,11

Ne 3 1,31

Celkem 229 100
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Na druhou otázku odpovědělo 229 respondentů.  Ukázalo se,  že důvěru v práci

pedagogů  má  54,15  % rodičů,  spíše  ano  odpovědělo  24,89  % rodičů,  13,54  % se

vyjádřilo neutrálně, spíše ne odpovědělo 6,11 % rodičů a důvěru nemá 1,31 % rodičů.

Odpovědi na druhou otázku tedy ukázaly, že převážná část rodičů má důvěru v práci

pedagogů MŠ.

Graf B: Důvěra v práci pedagogů
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3.  Chcete se podílet na dění v MŠ?

Tabulka VIII: Zájem rodičů podílet se na dění v MŠ

Odpověď Počet rodičů %

Ano 106 44,73

Spíše ano 59 24,89

Neřeším to 12 5,06

Spíše ne 39 16,46

Ne 21 8,86

Celkem 237 100

Třetí otázku zodpověděli všichni respondenti. Ukázalo se, že 44,73 % rodičů se

chce podílet na dění v MŠ, 24,89 % rodičů odpovědělo spíše ano. Odpovědí spíše ne

bylo 16,46 % a 8,86 % rodičů se nechce podílet na dění v MŠ. 5,06 % odpovědí bylo

neutrálních.

Z  výsledku  odpovědí  tedy  vyplývá,  že  většina  rodičů  ve  zkoumaných  mateřských

školách má zájem o dění v MŠ a chce se na něm podílet.
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Graf C: zájem rodičů podílet se na dění v MŠ

4. Máte možnost podílet se na dění v MŠ? 

Tabulka IX: Možnost rodičů podílet se na dění v MŠ

Odpověď Počet rodičů %

Ano 141 59,49

 Spíše ano 65 27,43

Neřeším to 19 8,02

Spíše ne 9 3,8

Ne 3 1,27

Celkem 237 100

Na  čtvrtou  otázku  odpověděli  rovněž  všichni  respondenti.  59,49  %  odpovědí

ukázalo, že mají rodiče možnost podílet se na dění v MŠ, 27,43 % rodičů odpovědělo

spíše ano. Spíše ne odpovědělo 3,80 % rodičů a ne odpovědělo 1,27 % rodičů. 
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Rodičů,  kteří  se  o  tuto  možnost  příliš  nezajímají  bylo  8,02  %.

Odpovědi ukázaly, že většina rodičů má možnost podílet se na dění v MŠ.

Graf D: Možnost rodičů podílet se na dění v MŠ

5. Který informační kanál v MŠ využíváte? (možnost uvedení více kanálů)

Tabulka X: Informační kanály v MŠ

Odpověď Počet rodičů

Nástěnky 193

Webové stránky 153

Letáky 69

Schůzky s pedagogy 87

Konzultace 159

Ústní každodenní komunikace 181
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Pátou otázku zodpověděli všichni rodiče. Zpracování odpovědí ukázalo, že téměř

stejný počet rodičů upřednostňuje nejvíce nástěnky, kterým dává přednost 193 rodičů a

ústní každodenní komunikaci, kterou označilo 181 rodičů. Příliš se nelišily ani odpovědi

na možnosti konzultací, o které má zájem 159 rodičů a odpovědí možnosti sledování

webových stránek, které používá 153 rodičů. 

Schůzek  s pedagogy  využívá  87  rodičů  a  nejméně  čtou  rodiče  letáky  –  69

odpovědí. Z výsledů vyplývá, že rodiče nejvíce využívají informační kanály, se kterými

přijdou nejčastěji a nejpohodlněji do styku – nástěnky a ústní každodenní komunikace.

Nejméně je zajímají letáky.

Graf E: Informační kanály v MŠ
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6.  Jedná MŠ diskrétně v předávání informací o osobních záležitostech rodiny?

Tabulka XI: Diskrétnost MŠ vůči rodině

Odpověď Počet rodičů %

Ano 125 57,08

Spíše ano 70 31,96

Neřeším to 4 1,83

Spíše ne 11 5,02

Ne 9 4,11

Celkem 219 100

Na  šestou  otázku  odpovědělo  219  respondentů.  Důvěru  v diskrétnost  MŠ

vyjádřilo 57,08 % rodičů, spíše ano odpovědělo 31,96 % rodičů. Škole v tomto ohledu

spíše nedůvěřuje 5,05 % rodičů a 4,11 % rodičů odpovědělo ne. Neutrálně se k této

otázce postavilo 1,83 rodičů. Z výsledků odpovědí vyplývá, že většina rodičů důvěřuje

diskrétnosti MŠ v oblasti předávání informací o osobních záležitostech rodiny.
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Graf F: Diskrétnost MŠ vůči rodině

7. Jakou konkrétní pomoc nabízí MŠ v péči o dítě? (možnost uvedení více

kombinací)

Tabulka XII: Pomoc MŠ v oblasti péče o dítě

Odpověď Počet rodičů

Konzultace s pedagogy 191

Půjčování a doporučování odborné literatury 139

Besedy s odborníky 117

Doporučení na další odborníky (například psycholog, 
pediatr a další)

89

Sedmá otázka byla zodpovězena všemi respondenty. V oblasti odborné péči o dítě

odpovědělo 191 rodičů, že škola nabízí  konzultace s pedagogy, 139 odpovědí rodičů

ukazovalo  na  půjčování  a  doporučování  odborné  literatury  školou.  117  rodičů
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odpovědělo, že se v MŠ konají besedy s odborníky a 89 rodičů se vyjádřilo ve smyslu

doporučování ke konzultacím s dalšími odborníky mimo MŠ. 

Tabulka a graf  jasně naznačují,  že  zkoumané mateřské školy nabízejí  všechny

uvedené možnosti. Přestože jsou v mateřských školách, dle zjištěných výsledků, nejvíce

nabízeny konzultace s pedagogy, rodiče využívají i ostatní možnosti.

Graf G: Pomoc MŠ v oblasti péče o dítě
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8. Využíváte tyto možnosti? (Viz. otázka č.7)

Tabulka XIII: Využívání nabídky MŠ v oblasti péče o dítě

Odpověď Počet rodičů %

Ano 179 75,53

Ne 58 24,47

Celkem 237 100

Na poslední otázku odpověděli všichni respondenti.  Odpovědi na tuto otázku jsou

zcela zřejmé. 75,53 % rodičů využívá možnosti mateřské školy v oblasti odborné péče o

dítě.  S porovnáním  24,47%  negativních  odpovědí  převážná  většina  rodičů  využívá

odbornou poradenskou činnost školy.

Graf H: Využívání nabídky MŠ v oblasti péče o dítě
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Shrnutí dotazníkového šetření

S dotazníkového šetření vyplývá, že rodiče při výběru mateřské školy pro své dítě

preferovali zaměření školy a její „dobré jméno“ před velikostí školy a její spádovostí.

V oblasti důvěry v práci pedagogů se většina rodičů vyjádřila, že důvěřuje nebo

spíše důvěřuje pedagogům. 

Šetření ukázalo, že většina rodičů má zájem podílet se na dění v MŠ a je jim dána

tato možnost ze strany MŠ.

V otázce  informovanosti  rodičů  se  ukázalo,  že  každá  škola  nabízí  několik

informačních kanálů. Rodiče využívají všechny informační toky, nejvíce však nástěnky

a každodenní ústní komunikaci.

Většina  rodiče  v dotaznících  vyjádřila  důvěru  v diskrétnost  pedagogů  vůči

osobním záležitostem rodiny.

V oblasti  péče o dítě označili rodiče několik možností  pomoci ze strany školy,

větší školy nabízejí více možností. Ze šetření vyplynulo, že většina rodičů tuto možnost

využívá.

 8.12 Analýza dokumentů jednotlivých MŠ

Poslední  úsek  výzkumné části  práce  je  věnován analýze dokumentů.  Postupně

jsou zpracovány ŠVP, ŠŘ a výňatek z interního předpisu školy D  Zásady spolupráce

s rodiči. 

Školní vzdělávací program

Rámcové  vzdělávací  programy  pro  předškolní  vzdělávání  jsou  závazným

dokumentem pro tvorbu povinných školních vzdělávacích programů mateřských škol.

RVP PV vymezuje také body pro vyhovující spoluúčast rodičů na vzdělávání. Mateřské

školy  podle tohoto bodu stanovují podmínky pro kvalitní spolupráci s rodiči.  Školní

vzdělávací program se v každé z analyzovaných škol liší, jak tematicky, tak i obsahově. 
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Tabulka XIV: Přehled délky obsahu ŠPV každé MŠ

 MŠ A MŠ B MŠ C MŠ D

 

Počet stran ŠVP

 

17

 

34

 

76

 

88

V ŠVP všechny zkoumané školy ukotvují spolupráci s rodiči.

 8.12.1 Výňatek ze ŠPV v oblasti – Podmínky pro spolupráci s rodiči

– MŠ A

Spolupráce  začíná  již  při  zápisu  do  mateřské  školy,  následuje  adaptačním

procesem.

Rodič může školu navštívit, setrvat v herně i se zúčastnit pobytu venku. Rodiče

mají možnost aktivně se zapojit do dění a pohrát si s dětmi.

Ve  vztazích  upřednostňujeme  vstřícné  jednání,  otevřenost,  porozumění.

Spolupráce funguje na základě partnerství. 

Pedagog plně respektuje rodinu, chrání její soukromí a důvěrné informace, sleduje

potřeby jednotlivých dětí. Pedagog informuje rodiče o prospívání dítěte, o pokrocích

v rozvoji i učení. Poskytuje poradenský servis a nabízí i doporučuje odbornou pomoc.

Pedagogové se s rodiči domlouvají se na společném výchovném působení. 

Rodiče  mají  možnost  podílet  se  na  plánování  programu  mateřské  školy  –

začlenění  EV  do  vzdělávání,  účastnit  se  mimoškolních  aktivit,  pomáhat  získávat

sponzory.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění, nabídce a programu mateřské školy na

nástěnkách v šatně,  chodbě a  na webu školy.  V průběhu roku jsou připraveny třídní

schůzky, dětská vystoupení, místní slavnosti,  výlety za poznáním přírody v okolí,  na

farmu, sportovní aktivity.
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Rodiče vypomáhají: 

- brigády na dětském hřišti – sekání a hrabání trávy, listí

- montáž a obnova nátěrů dřevěných průlezek

- výpomoc s opravou hraček

- vedení webových stránek

- zásobování ovocem a zeleninou

- praní ložního prádla a ručníků dětí

- sponzoring

Záměrem je ve spolupráci pokračovat a nadále ji prohlubovat.

Analýza dokumentu MŠ A

MŠ A nabízí možnost aktivního zapojení do dění v MŠ, možnost podílení se na

programu,  přednostně  zmíněna  environmentální  výchova,  účast  na  mimoškolních

aktivitách,  velký  prostor  je  dán  také  rodičovské  výpomoci  (konkrétně  např.  opravy

hraček, vedení webových stránek, praní ložního prádla, zásobování ovocem a zeleninou,

brigády jako sekání trávy, hrabání listí apod.), nechybí sponzoring.

 8.12.2 Výňatek ze ŠPV v oblasti – Podmínky pro spolupráci s rodiči

– MŠ B:

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již při přijímání žádostí

k předškolnímu  vzdělávání  mají  rodiče  možnost  nahlédnout  do  prostor  školy,

prostřednictvím fotokroniky získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské

škole  a  seznámit  se  se  ŠVP.  Velký  důraz  klademe  na  úzkou  spolupráci  v době

adaptačního  procesu  a  naši  společnou  cestu  zahajujeme  vždy  na  začátku  školního

roku informativní schůzkou. Poté v průběhu roku při slavnostech,pracovních schůzkách

s rodiči,  kurzu PPP – školní zralost a další společné aktivity, které jsou doplňkovým

programem jednotlivých oblastí výchovy. Rodiče se spolupodílí na analýze školy a jsou

tedy spolupracovníky při  zkvalitňování  ŠVP.  Mají  dostatečný  prostor  pro  vyjádření

svých názorů, námětů či připomínek jak anonymně v dotaznících, tak prostřednictvím
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úředních hodin ředitelství školy.

K lepší  spolupráci  pomohlo  též  zapojení  školy  do  mezinárodního  projektu

Comenius. To způsobilo větší zájem o dění v MŠ a větší účast na spolupráci.

Díky velkému počtu aktivit pro rodiče se nám daří úzská spolupráce a důvěřivý

přístup rodiču v práci učitelek a chod celé MŠ.

V souvislosti s co největší informovaností o rozvoji a pokrocích dětí vytváříme

prostor pro individuální konzultace.

Analýza dokumentu MŠ B

MŠ  B  klade  důraz  na  spolupráci  v průběhu  celého  školního  roku,  počínaje

adaptačním obdobím dítěte v MŠ. Důležitou součástí je také evaluační analýza školy

rodiči,  která  je  prováděna  anonymně  dotazníkovým  šetřením,  nebo  osobně  při

konzultacích.  Škola  tak  získává  zpětnou vazbu,  rodiče  se  stávají  spolupracovníky a

„zkvalitňují tak ŠVP.“

 8.12.3 Výňatek ze ŠPV v oblasti – Podmínky pro spolupráci s rodiči

– MŠ C:

Spolupráce  s rodiči  je  založena  na  oboustranné  důvěře  a  otevřenosti,  učitelky

jednají  s rodiči  vstřícně,  jsou  jim  nápomocny  a  ochotně  s rodiči  spolupracují.  Tato

spolupráce funguje na základě partnerství. 

Učitelky sledují  konkrétní  potřeby dětí  a  snaží  se  je  maximálně  respektovat  a

vyhovět jim, zároveň sledují i potřeby rodin.

Rodičům a jejich dětem nabízíme řadu mimoškolních aktivit, činnost zájmových

kroužků vedených rodiči či lektory, mají možnost se podílet na dění v MŠ, snažíme se je

o  všem  dostatečně  informovat,  a  to  formou  plakátků  ve  vestibulu,  informací  na

nástěnkách v šatnách dětí, bulletinu ( vychází cca 1x za rok) a webových stránek.

Zpětnou vazbu provádíme anketami či dotazníky, které nám rodiče vyplňují např.

po proběhlé akci a pokud je to anketa, která zjišťuje mezi rodiči i nějaký názor k např.
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plánované a chystané změně, s výsledky seznamujeme i rodiče.

Individuální  pokroky dětí  mohou  rodiče  konzultovat  osobně  s  učitelkou  nebo

sledovat  na  nástěnkách  s pracemi  dětí.  K tomu  jsou  určeny  konzultační  hodiny

rozepsané ve vnitřní organizaci MŠ, tyto hodiny jsou na požádání.

Učitelky chrání  soukromí  rodiny,  jednají  s rodiči  taktně  a  ohleduplně,  k těmto

jednáním musí  přistupovat  s empatií,  asertivitou a jistou dávkou diplomacie.  Mohou

využít prostředí třídy nebo kanceláře vedoucí učitelky. Pro řešení problémů či stížností

je volena v září na schůzce rodičů tzv. rada školy, přičemž  případným prostředníkem

mezi rodičem a učitelkou či vedením školy je její předseda. 

Nejoblíbenější mezi rodinami jsou rodinné odpolední akce , tradičně největší účast

je při Uspávání a Probouzení broučků, ale i u některých neznámých aktivit, jakou byla

Ježčí stezka, Jablečné hody, Listové pečení apod. Hodně oblíbená jsou i tvořivá rodinná

odpoledne, čerpající z různých tradic ( vánoční tvoření ) . Pro rodinky i připravujeme

tvořivé soutěže, které jsou na podporu našich projektů či na podporu oslav významných

přírodních svátků – Módní houbová přehlídka, Ježek – náš kamarád, Čapí rodinka atd.

Dobrá  spolupráce  je  v oblasti  sponzorování  MŠ,  rodiče  pomáhají  drobnými

věcnými dary, od výtvarných či kancelářských materiálů po různý zbytkový materiál,

jako jsou látky, odpadové dřevo, krajky  nebo i provedením práce, např. ušití potahů na

žíněnky.  V poslední  době  se  rozšířil  i  rodičovský  finanční  sponzoring,  kdy  rodiče

přispívají finančními částkami např. na nákup vánočních dárků či u příležitosti Dne dětí.

Taktéž  se  mezi  rodiči  objevil  nový  fenomén,  a  to  poděkování  MŠ  při  rozloučení

s předškoláky nákladnějším dárkem, který zlepšuje vybavení MŠ. V roce 2011 to byl

skákací hrad v hodnotě 9.000 Kč, v dalších letech jsme obdrželi finanční příspěvky na

pořízení maringotky a týpí.

Mateřská  škola  plně  podporuje  rodinnou  výchovu  a  pomáhá  rodičům  ve

výchovném působení na děti. Snažíme se tak vytvořit bezpečné zázemí pro pobyt dětí ,

aby rodiče měli jistotu, že jejich dítě tráví v MŠ spokojené chvíle. 

Dodatek

I  v oblasti  předškolního  vzdělávání  je  nutné  úzké  spojení  s rodinou,  protože

pouze tím, že budeme jednotně působit na děti, se nám podaří ke spokojenosti nás i
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rodičů dovést děti ke klíčovým  kompetencím umožňujícím zdárný přechod na vyšší

vzdělávací stupeň. Do realizace ŠVP je pak nutné zapojit rodiče v tom, aby dětem doma

předávali  ty hodnoty a postoje, které jsme si do našeho ŠVP pojmenovali jako stěžejní.

I dospělí se musí v tomto duchu přizpůsobit a některé zažité postupy či názory třeba i

změnit.  S ohledem na  enviromentální  a  ekologickou výchovu jsou právě složitější  a

dlouhodobější změny u dospělých než u dětí. Je nutné si však uvědomit, že všechny 

změny jsou nutné pro jednotné působení na dítě.  Odpovědnost za výchovu a vzdělávání

dětí  nemohou  přenášet  jen  na  MŠ.  Ta  je  určitě  partnerem  rodičů  při  výchově  a

vzdělávání  jejich  dětí  a  rodiče  mohou  kdykoliv  vývoj  a  úspěchy či  problémy dětí

s učitelkami  konzultovat.  Případné  připomínky  k úrovni  vzdělávání  by  tak  neměli

vnímat jako kritiku svého dítěte, ale jako návrhy a rady odborníků.

Analýza dokumentu MŠ C

MŠ  C  klade  velký  důraz  na  vzájemnou  důvěru  a  otevřené  vztahy  s rodiči.

Z dokumentu je patrné, že se škola snaží úzce spolupracovat s rodiči v mnoha směrech. 

V samotném dokumentu vyčísluje  řadu společných akcí  pro rodiče a  děti,  například

tvořivá rodinná odpoledne, zpětnou vazbu získává prostřednictvím anket, dotazníků a

individuálních konzultací. Dále je v září je z řad rodičů volena rada školy, jejíž předseda

se stává mluvčím a prostředníkem kontaktu rodič-ředitel.  V tomto ŠVP je zmíněna i

konkrétní pomoc sponzoringu, poděkování mateřské škole při rozloučení s předškoláky,

kdy rodiče sponzorsky vyberou vyšší sumu peněz, která pak slouží k nákupu dalšího

vybavení do MŠ.

 8.12.4 Výňatek ze ŠPV v oblasti – Podmínky pro spolupráci s rodiči

– MŠ D:

V mateřské škole pracuje rodičovský výbor, který je složen ze zástupců rodičů z

obou  poboček  a  pravidelně  se  výboru  zúčastňuje  i  vedoucí  pobočky.   Výbor  tvoří

rodiče, které osloví pedagogové nebo kteří sami projeví zájem o spolupráci v dotazníku,

který dostanou rodiče nastupujících dětí na první schůzce. 
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Rodičovský výbor se  schází  několikrát  do roka,  dále  dle  potřeby rodičů,  nebo

pokud schůzku iniciuje vedení školy. Práce ve výboru není formální. Již několikrát se

podařilo  prostřednictvím  výboru  vyřešit  neoprávněné  stížnosti  některých  rodičů,

vylepšit organizaci provozu školy, uspořádat akce pro děti na základě podnětu rodičů a

vedení školy má zpětnou vazbu ve vztahu k provozu školy, spolupráci s rodiči, vztahům

mezi dětmi a učiteli. 

Mateřská  škola  uznává  dominantní  úlohu  rodiny,  proto  usiluje  o  skutečné

partnerství  a  spoluúčast  rodičů  ve  vzdělávacím  programu.  Chceme  pokračovat  a

vylepšovat  vytvořený typ školy rodinného charakteru,  kam rodiče svěřují  své děti  s

pocitem bezpečí a jistoty, na základě důvěry k pracovníkům školy. Chceme v rodičích

vzbudit příjemné pocity podobné těm, o které nám jde ve vztahu k dětem. 

Obě  součásti  školy  poskytují  podmínky  pro  spolupráci  zaměstnanců  a  rodičů

v mateřské škole:

- jednat s rodičem jako s partnerem, kde jsou vztahy založené na oboustranné důvěře,

otevřenosti, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat 

- podporovat pozitivní vztahy a kontakty s rodiči na základě předávání si informací o

dětech a o rodinném zázemí dětí 

- učitelé podporují rodinnou výchovu a pomáhají rodičům v péči o dítě 

- získané informace nezneužívat, uchovávat jako důvěrné, používat získané informace o

dětech v rámci individuálního přístupu k nim 

- průběžně objektivně informovat rodiče o pokrocích ve vývoji dítěte 

- předat a požádat rodiče o vyplnění dotazníku o dítěti na začátku docházky do MŠ 

(dotazník doplnit o dotaz na výchovné postupy rodičů) 

- seznámit rodiče a konzultovat s nimi roční hodnocení dítěte 

- respektovat odůvodněné požadavky, žádostí a přání rodičů ve vztahu k dětem 

- informovat průběžně rodiče o náplni práce s dětmi (tematické celky) 

Vycházíme z ověřené zkušenosti, že dobré vztahy mezi zaměstnanci a rodiči 

přispívají ke spokojenému pobytu dítěte v mateřské škole 
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Výňatek z interního předpisu MŠ D – Zásady spolupráce s rodiči

Jak budeme jednat s rodiči:

- k rodiči přistupujeme jako k partnerovi

- respektujeme výchovný přístup rodičů, rodina je prvotní ve výchově, škola nepřebírá

funkci rodičů 

- změnu výchovného přístupu vždy konzultujeme s rodiči, respektujeme jejich názor

- respektujeme přání rodiče ohledně individuálních potřeb dítěte

- pokud jsou požadavky rodiče v rozporu se zájmy dítěte, taktně se snažíme vysvětlit,

proč je třeba vést dítě jinak

- výchovný či jiný problém s dítětem řeší výhradně učitelka, která má dítě ve třídě

- učitelka začne rozhovor vždy zdůrazněním pozitivních vlastností a dovedností, teprve

potom přejde k řešení problému

– uplatňuje asertivní přístup

Analýza dokumentu MŠ D 

Dokument MŠ D vymezuje jako zásadní bod spolupráce rodičovský výbor, který

se až několikrát ročně. Do tohoto výboru se mohou přihlásit zájemci prostřednictvím

dotazníkového  šetření  na  začátku  školního  roku.  V textu  dokumentu  je  zdůrazněna

dominantní role rodiny a důležitost partnerských vztahů pedagogů a rodičů založených

na  vzájemné  důvěře.  Podmínky  pro  vzájemnou  spolupráci  jsou  rozepsány

v jednotlivých bodech.  Dokument podtrhuje skutečnost,  že  kvalitní  vzájemné vztahy

mezi pedagogy a rodiči přispívají ke spokojenému pobytu dítěte v mateřské škola.

Výňatek z interního předpisu MŠ D

Předpis  zásady  spolupráce  s rodiči  je  interní  dokument  určený  pro  každou

učitelku v MŠ. Téměř dvoustránkový dokument, z něhož byl použit pro ilustraci pouze

výňatek, vymezuje pravidla, která by měly dodržovat učitelky v jednání a komunikaci

s rodiči. Tento dokument byl vytvořen ředitelkou školy ve spolupráci s učitelkami.
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 8.12.5 Shrnutí analýzy dokumentů

Každá škola má zpracované podmínky pro spolupráci s rodiči zakotvené v ŠVP

podle podmínek a možností své školy. Z výše uvedených výňatků ze ŠVP  jednotlivých

MŠ je zřejmé, že se od sebe dokumenty liší, a to, jak strukturou obsahu, tak délkou

dokumentu.  Dle  zjištění  v průzkumu nezávisí  kvalita  spolupráce  pedagogů  a  rodičů

v MŠ  na  parametrech  dokumentu,  ale  na  skutečném  zájmu  o  spolupráci  obou

zúčastněných stran. Přesto ředitelka MŠ B uvedla:

„V souvislosti  s naším rozhovorem jsem si uvědomila,  že vzájemnou spolupráci

pedagogů a  rodičů,  byť  dle  mého názoru funguje  kvalitně,  máme vymezenou pouze

v rámci  nutných  předpisů.  Přemýšlím,  že  tato  pravidla  zpracuji  do  širší  i  lidštější

podoby.  Pravděpodobně  k tvorbě  pravidel  vzájemné  spolupráce  přizvu  také  rodiče.

Domnívám se, pokud budou pravidla tvořit obě dotčené strany, budou si je pak lépe obě

strany pamatovat a zároveň je budou respektovat.“

            Zásadní bod, ve kterém se dokumenty MŠ od sebe liší je ten, že školy A, B, C

hovoří ve svých dokumentech o spolupráci pedagogů/učitelek s rodiči, kdežto škola D

uvádí  kromě  spolupráce  pedagogů/učitelek  s rodiči  ve  velké  míře  také  spolupráce

zaměstnanců s rodiči.  Je to velmi zajímavé zjištění a je pravdou, že školní prostředí

netvoří  jen učitelky a ředitelka,  ale také  nepedagogičtí pracovníci,  které děti rovněž

potkávají  v prostředí  školy a  vnímají  jejich  chování  a  jednání.  Z toho vyplývá,  že  i

provozní zaměstnanci nepřímo ovlivňují výchovu dítěte.

 MŠ D jako jediná ze zkoumaných MŠ má vytvořený interní dokument,  který

vymezuje zásady jednání a komunikace s rodiči.

 8.13 ŠŘ jednotlivých MŠ

Školský zákon vymezuje školní řád jako povinný dokument každé školy. Školní

řád vydává ředitel a umisťuje ho na viditelném místě školy. ŠŘ je platný na aktuální

školní  rok,  na  každý  další  školní  rok  je  aktualizován.  Vymezuje  rovněž  povinnosti

zákonných zástupců.

Výňatky  ze  školních  řádů  zkoumaných  mateřských  škol,  kde  jsou  vymezeny
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povinnosti rodičů/zákonných zástupců, jsou uvedeny v této kapitole.

Povinnosti zákonných zástupců MŠ A

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní: 

- zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo 

vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení, 

- na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, 

- informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, 

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, 

- oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro 

vedení školní matriky. 

4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení

ostatních článků tohoto školního řádu. 

Analýza dokumentu

Povinnosti rodičů na škole A  jsou vymezeny ve ŠŘ poměrně stručně, ale jsou zde

vytyčeny hlavní body povinností podle ŠZ § 22.

Povinnosti zákonných zástupců MŠ B

- Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy

- Oznamovat mateřské škole podle §28 odst. 2 a 3 školského zákona údaje, které jsou

důležité a podstatné pro průběh vzdělávání dítěte a jeho bezpečnost a  změny v těchto

údajích: 

a) Osobní data dítěte

b)Zdravotní pojišťovna

c) Telefonní kontakty

d) Změna bydliště

e) Změna rodinných poměrů apod.
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-  Informovat  mateřskou  školu  o  změně  zdravotní  způsobilosti,  zdravotních  obtížích

nebo  jiných  skutečnostech,  které  by  mohly  ovlivnit  průběh  vzdělávání  /  alergie,

omezení pohybových aktivit, zraková indispozice apod./

-  Při  předávání  informovat  pedagogického  pracovníka  o  případných  menších

zdravotních obtížích dítěte, které by mohly ovlivnit jeho činnost ne vzdělávání

- Oznamovat mateřské škole důvody nepřítomnosti delší jak 3 dny /ústně, telefonicky/

-  Ve  stanoveném termínu  vždy do  15.  každého  měsíce  hradit  úplatu  za  předškolní

vzdělávání a stravné

-  Není-li  předem  známá  nepřítomnost  dítěte  omlouvat  do  8.00  hodin  v místě

poskytovaného vzdělávání osobně nebo telefonicky na uvedeném čísle

- Úraz dítěte neprodleně nahlásit  pedagogické pracovnici nebo vedoucí  učitelce/úraz

z domova/

Analýza dokumentu

Dokument  školy B má některé  body povinností  rodičů  více  specifikovány dle

podmínek školy.

Povinnosti zákonných zástupců MŠ C

- Předávat dítě učitelce osobně, pokud předávání a odvádění provádí jiná osoba nebo

sourozenec  dítěte,  musí  mít  písemné  pověření  rodičů  dítěte  zaznamenaného

v evidenčním listě vždy předem. Platnost pověření se vztahuje na celou dobu docházky

dítěte do MŠ. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby

převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené

osobě.

- Po převzetí dítěte se nezdržovat v areálu školy, včetně školní zahrady. Školní zahrada

není určena ani veřejnosti (předpisy BOZP).

- Zajistit pravidelnou docházku. Neomluvená absence delší jak jeden měsíc může vést

k vyřazení  dítěte,  o  čemž musí  být  rodič  předem informován (§  35  odst.  1  zákona

561/2004).

-  Nahlásit  zdravotní  stav  dítěte,  změny  zdravotního  stavu,  infekční  onemocnění

v rodině. Učitelka provádí ranní filtra může odmítnout přijetí dítěte do MŠ, pokud není
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jeho aktuální zdravotní stav v pořádku (§ 29 zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného

zdraví). Pokud má dítě střevní potíže,  doporučujeme domácí karanténu v délce dvou

dnů.

- Pro potřeby tzv. matriky školy je nutné sdělit tyto údaje o dítěti (zákon č. 561/2004

Sb., § 28). Nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte, telefonické spojení a jeho

změnu.

- Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte včetně důvodu. V případě neplánované

nepřítomnosti  nahlásit  tuto  skutečnost  co  nejdříve  (§  22  odst.  3  písm.  d  zákona

561/2004).

- Osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, a to

na písemné nebo telefonické vyzvání vedoucího pracovníka MŠ.

- Vybavit dítě oblečením pro pobyt v MŠ, náhradním oblečením, oblečením na pobyt

v přírodě včetně obuvi(holínky, botasky) v závislosti na ročním období, domácí obuví

s pevnou patou, pyžamem. Dále jsou rodiče povinni vybavit dítě pro činnost zájmových

kroužků,  pokud budou v nabídce.  Všechny osobní  věci  dítěte  řádně označit  jménem

nebo značkou. 

-  Zamezit,  aby si  dítě  nosilo  do MŠ sladkosti  a  hračky z domova,  cenné předměty.

Výjimkou je den narozenin či  svátků. Volit  vhodnou variantu nákupu sladkostí,  děti

mohou mlsat i zdravě.

- Přihlásit dítě ke stravování, které se platí zpětně vždy ve stanovenou dobu. Stravování

odhlásit den předem nebo nejpozději první den nemoci do 6:00 ráno. Do jídlonosičů se

jídlo vydává pro nemocné dítě nejdéle do 11:30 pouze první den nemoci.

- Používat pro parkování svých aut vymezené parkoviště a neparkovat v objektu MŠ

z bezpečnostních  a  provozních  důvodů.  Do  objektu  mohou  zajíždět  pouze  rodiče

integrovaných dětí.

- V případě nerespektování Školního řádu, např. provozní doby, doby na scházení či

jiných povinností  vymezených tímto  Školním řádem,  se jedná o  jeho porušení,  což

může být po upozornění důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
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Analýza dokumentu

Povinnosti rodičů na škole C jsou obsahově více rozvedeny. Jsou konkretizovány

podle podmínek dané mateřské školy. Jednotlivé body specifikují například také některé

organizační záležitosti – vybavit děti vhodným oblečením do MŠ, neparkovat v objektu

MŠ, ale využívat parkoviště apod.

Povinnosti zákonných zástupců MŠ D

- dodržovat Školní řád mateřské školy

- respektovat pracovní dobu MŠ

- včas omlouvat děti 

- informovat MŠ o všech změnách – adresa, telefon, změny zdravotního stavu dětí

- zákonní zástupci zodpovídají za obsah věcí svého dítěte v šatně MŠ

- zákonní zástupci zodpovídají za zdravotní stav svého dítěte 

- hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině

- zodpovídají za vyhovující (bezpečné) oblečení a obuv při pobytu v MŠ a při dalších

akcích MŠ (výlety, karneval, atd.) dle doporučení MŠ (viz níže)

- uzavírat bezpečnostní dveře při vstupu do MŠ z bezpečnostních důvodů

- dodržovat pravidla slušného chování

- zúčastnit se jednání s ředitelkou nebo pedagogy, pokud jsou k tomu vyzváni

- bezodkladně vyzvednout z MŠ dítě, které jeví známky onemocnění

- uhradit včas školné a stravné

Analýza dokumentu

Povinnosti rodičů školy D jsou vymezeny stručně, ale obsahují důležité základní

povinnosti. Oproti ostatním šetřeným školám má tato škola ve ŠŘ uvedeno respektování

pracovní doby MŠ.

Shrnutí analýzy dokumentů

Všechny mateřské školy mají ve svém ŠŘ uvedeny povinnosti rodičů/ zákonných

zástupců podle školského zákona. Vymezení povinností rodičů jednotlivých MŠ se liší
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délkou  obsahu.  MŠ  C  má  výčet  povinností  rodičů  obsahově  nejdelší.  Většina  škol

některé body specifikuje dle podmínek konkrétní MŠ.

 8.14 Povinnosti pedagogických pracovníků

Ředitelky  všech  šetřených  mateřských  škol  shodně  uvedly,  že  povinnosti

pedagogů  jsou  určeny  RVP  PV,  který  je  pro  mateřské  školy  závazný.  Povinnosti

předškolního  pedagoga  jsou  vymezeny  v kapitole  12.  RVP  PV,  přičemž  poslední

odstavec  této  kapitoly  specifikuje  povinnosti  předškolního  pedagoga  ve  vztahu

k rodičům. Všechny body vytyčené ve zmíněném odstavci jsou však svým obsahem

totožné s body uvedenými v kapitole 7.7 RVP PV Spoluúčast rodičů na předškolním

vzdělávání,  jež  byla  předmětem  šetření  ve  smyslu  naplňování  pravidel  spoluúčasti

rodičů na předškolním vzdělávání.

 8.15 Vyhodnocení hypotéz výzkumu

1) Rodiče volí MŠ pro své dítě podle programového zaměření MŠ

Tato  hypotéza  byla potvrzena.  Rodiče skutečně volí  MŠ pro své dítě  zejména

podle programového zaměření.  Velmi výrazným podnětem pro volbu mateřské školy

jsou reference  rodičů  z okolí,  tzn.  přátel,  známých,  případně rodinných zkušeností.  

Z tohoto zjištění vyplývá, že rodičům záleží na obsahu vzdělávání svých dětí. 

2) Rodiče mají důvěru v pedagogy, kterým svěřují své děti

Hypotéza  druhá  byla  potvrzena.  Rodiče  mají  velkou  důvěru  v pedagogické

pracovníky svých  dětí.  Pedagog  je  pro  rodiče  velmi  důležitá  osoba,  která  vstupuje

s jejich dítětem do každodenního kontaktu a pomáhá jim se zdárným vývojem jejich

dítěte. Tato práce potvrdila tuto hypotézu ve všech šetřených oblastech, v dotaznících

pro rodiče i v rozhovorech s ředitelkami škol.

3) Mají rodiče zájem o dění v MŠ a chtějí se spolupodílet

           Třetí hypotéza byla také potvrzena, rodiče jsou rádi sounáležitostí dění kolem
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svého dítěte, proto se chtějí spolupodílet na chodu MŠ. Mateřské školy jim tuto možnost

dávají a rodiče ji rádi využívají.  Pokud jsou spokojeni rodiče a mají kvalitní vztahy

s pedagogy, pak je spokojené i dítě.

4) Odborná pomoc nabízená rodičům prostřednictvím MŠ je nedostačující, rodiče

potřebují více informací a pomoci při řešení problémů se svými dětmi

Tato  hypotéza  se  nepotvrdila.  Rodiče  jsou  spokojeni  s informacemi,  které

získávají  v MŠ od  pedagogů  či  vedení  MŠ.  Rodiče  mají  možnost  získat  informace

praktické,  ale  i  odborné.  Informace  a  doporučení  získávají  rodiče  prostřednictvím

kontaktu  s pedagogickými  pracovníky,  informačními  letáky,  dostávají  doporučení  na

odbornou  literaturu,  případně  kontakty  na  další  instituce.  Spokojenost  rodičů  se  dá

vysvětlit i tím, že se zvyšuje erudovanost pedagogických pracovníků. 

Shrnutí hypotéz

Hypotézy byly  stanoveny čtyři.  Tři  z nich  byly  potvrzeny,  jedna  byla  naopak

vyvrácena. Výsledek hypotetických předpokladů ukázal pozitivní výsledek hodnocení

mateřských škol rodiči. 

Rodiče vybírají mateřskou školu dle jejího programu, záleží jim tedy na kvalitním

vzdělávání svých dětí. Mají důvěru v pedagogické pracovníky a mají zájem spolupodílet

se  na činnostech a  akcích mateřské školy společně se svými dětmi.  Zároveň rodiče

potvrdily,  že  tuto  možnost  školy  nabízejí.  Poslední  hypotéza  byla  vyvrácena,  což

znamená  spokojenost  rodičů  s nabízeným  poradenským servisem  z hlediska  rozvoje

dětí.
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 9. Závěr

Práce s názvem Spolupráce pedagogických pracovníků a rodičů v mateřské škole

ukazuje na nutnost komunikace, na nutnost spolupráce mezi těmito subjekty. Ve středu

zájmu obou stran je dítě, které je ve věku, kdy za něj rozhodují rodiče a pedagogové

jsou ti, kteří jsou rodičům nápomocni ve zdárném všestranném rozvoji dítěte.

Práce  je  rozdělena  do  dvou  částí.  První  část  seznamuje  s problematikou  v

teoretické  rovině.  Nejprve  je  uveden  malý  exkurz  do  dějin  předškolní  pedagogiky.

Stejně tak je nastíněn vývoj vztahů rodiny a školy. I tyto vztahy procházejí,  v rámci

společenského  hlediska  a  podmínek,  jistým vývojem.  Každá  společnost  tento  vztah

vnímá jinak,  jedna direktivně ze strany MŠ, druhá mnohem otevřeněji,  což  se týká

vývoje i naší společnosti. Následuje přiblížení pojmů, které se týkají spolupráce. Pojmy

jako rodič,  dítě,  pedagog v MŠ, spolupráce,  komunikace,  jsou klíčovými pojmy pro

celou práci. Celá práce vychází z nich a jejich vzájemného propojení. 

Mateřské školy se v dnešní době snaží o to, aby byly co nejvíce otevřené kvalitní

vzájemné spolupráci s rodiči.  Snaží se o podchycení zájmu rodičů o tuto spolupráci,

pokud rodiče samy nenavazují kontakt. Vstřícná komunikace a spolupráce je základem

úspěšného působení na dítě v oblasti výchovné a vzdělávací. 

Výsledky šetření v oblasti spolupráce 

Cílem  práce  bylo  vymezení  možných  konkrétních  oblastí  spolupráce

pedagogických  pracovníků  a  rodičů  v mateřské  škole  rozšířených  o  možné

nadstandardní oblasti spolupráce s vymezením povinností obou stran.  Za tímto účelem

se uskutečnilo výzkumné šetření na čtyřech mateřských školách, z čehož dvě školy byly

jednotřídní  a  dvě  školy  vícetřídní  (pětitřídní  a  šestitřídní  MŠ).  Byly  realizovány

rozhovory s ředitelkami všech mateřských škol, proběhlo dotazníkové šetření s rodiči a

byly analyzovány dokumenty mateřských škol – školní vzdělávací programy a školní

řády v oblastech, které se týkají pravidel spolupráce pedagogů a rodičů. 

Výsledky  šetření  v oblasti  spolupráce  ukázaly,  že  pedagogové  spolupracují

s rodiči  v mnoha totožných oblastech,  jež jsou typické  pro  téměř  každou mateřskou

školu  (například  příprava  a  realizace  různých akcí  pro  děti,  oslavy svátků  a  tradic,
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předškolní příprava, sběr surovin a další). Současně byly nastíněny oblasti spolupráce,

které  jsou  specifické  a  tradiční  pro  konkrétní  MŠ,  například  jedna  ze  škol  uvedla

každoroční  zahradní  slavnost  s rodiči  spojenou  s grilováním,  další  mateřská  škola

uvedla každoroční slavnosti připravované s rodiči, například dožínková, svatomartinská

a další. Lze tedy shrnout, že kromě obvyklých akcí ve všech školách, organizují školy

další výjimečné akce dle svých zvyklostí a podmínek. 

Šetření  však  vymezilo  u  každé  školy  nadstandardní  aktivitu.  Ředitelka  MŠ A

uvedla jako nadstandardní aktivitu ve spolupráci s rodiči turistické vycházky do místa

bydliště  dětí,  ředitelka  MŠ  B  označila  v této  oblasti  tříletý  projekt  Comenius  –

partnerství škol, ředitelka MŠ C uvedla realizaci přírodní zahrady při MŠ ve spolupráci

s rodiči a ředitelka MŠ D zmínila rovněž projekt Comenius – partnerství škol.

Odlišnost ve spolupráci jednotřídních MŠ a vícetřídních MŠ se ukázala v oblasti

spolupráce  se  spolky  rodičů.  Zatímco  ředitelky  větších  MŠ  velmi  preferovaly

organizovanou  spolupráci  s rodiči  prostřednictvím  spolků  rodičů  (ať  již  právně

ukotvených podle NOZ nebo pojatých pouze neformálně), ředitelky jednotřídních MŠ

potřebu  spolupracovat  s rodiči  takto  organizovaně  vůbec  necítily,  což  zdůvodňovaly

malým typem školy a v té souvislosti velmi úzkým kontaktem se všemi rodiči.

Dalším  zajímavým  zjištěním  byla  možnost  škol  získat  značku  Rodiče  vítáni.

Dosud tato značka byla přidělována pouze základním školám a víceletým gymnáziím,

avšak od února 2015 o ni mohou požádat i mateřské školy. Ze šetření vyplynulo, že

jedna ze škol má nastavená kritéria, která povedou k získání zmíněné značky.

Výzkum  dále  ukázal  shody  všech  zkoumaných  MŠ  ve  smyslu,  že  ředitelky

pokládají  za  velmi  důležitou  oblast  spolupráce  každodenní  komunikaci  s rodiči,

vzájemnou důvěru a  spoluúčast  rodičů  na  dění  v mateřské škole a  odbornou péči  o

rozvoj dítěte. Tyto oblasti spolupráce označily za nejdůležitější a zároveň za nejlepší.

Dotazníky, vyplněné rodiči,  potvrdily shodu ve všech hlavních oblastech, které

uvedly rovněž ředitelky v průběhu rozhovorů.
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Výsledky  šetření  v oblasti  pravidel  vzájemné  spolupráce  a  vymezení

povinností obou stran

Výzkum šetřil  především pravidla  spolupráce pedagogů a rodičů,  která  uvádí

RVP PV – Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání. Šetření v tomto ohledu opět

potvrdilo důležitost a potřebu vzájemné důvěry mezi pedagogy a rodiči. Dále ředitelky i

rodiče v dotaznících uvedli zájem obou stran při realizování akcí pro děti. Rovněž je

naplňována  odborná  péče  o  děti  –  školy  nabízejí  poradenský  servis,  který  rodiče

využívají. 

Povinnosti rodičů/zákonných zástupců jsou vymezeny ve školních řádech všech

šetřených  mateřských  škol.  Ředitelky  dále  uvedly,  že  povinnosti  pedagogů  jsou

vymezeny v RVP PV, který je závazný pro mateřské školy a určuje rovněž povinnosti

pedagogů ve vztahu k rodičům. Pouze MŠ D má stanoven interní předpis, konkretizující

přístup učitele k rodičům.

Závěrem lze říci, že dnešní doba nabízí velmi otevřené prostředí mateřských škol

ve vztahu k rodičům a rodiče tuto nabídku vítají  a využívají.  Z výzkumného šetření

vyplynulo,  že  nejdůležitější  pro  spolupráci  pedagogů  a  rodičů  v mateřské  škole  je

vzájemná důvěra, vstřícné vztahy obou stran a každodenní komunikace. Oboustranné

kvalitní vstřícné vztahy zajišťují dítěti šťastný pobyt v mateřské škole a jeho zdravý a

všestranný rozvoj.
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 15. Přílohy

Příloha 1: Souhlas respondentek s uskutečněním rozhovoru

Příloha 2: Přepisy rozhovoru – 1. část – výzkumné otázky (ukázka MŠ A)

Příloha 3: Přepisy rozhovoru – 2. část - otázky vyplývající z  RVP  PV (ukázka M3 A)

Příloha 4: Dotazník pro rodiče 

Příloha 1: Souhlas respondentek s uskutečněním rozhovoru

Souhlasím s účastí na rozhovoru, uskutečněném Miroslavou Strakatou, studentkou

3. ročníku CŠM PF UK, a beru na vědomí, že zjištěné informace budou sloužit pro

vypracování bakalářské práce na téma: „Spolupráce pedagogických pracovníků a rodičů

v mateřské škole“.

Příloha 2:  Přepisy rozhovoru – 1. část – výzkumné otázky 

Rozhovor zaměřený na spolupráci pedagogů a rodičů v mateřské škole

Použité zkratky:  T = tazatel, R = respondent, MŠ = mateřská škola, NOZ = Nový

občanský zákoník, RVP PV = Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

ŠŘ = školní řád

Přepis rozhovoru s     ředitelkou mateřské školy A

T: Jak dlouho jste ředitelkou této školy?

R: Na této mateřské škole jsem od roku 1990 pracovala na pozici učitelky a v roce 2001

jsem se na základě konkurzního řízení dostala do pozice ředitelky.

T: V jakých oblastech spolupracuje Vaše škola s rodiči?

R: V naší škole je spolupráce s rodiči intenzivní, mohu jmenovat následující oblasti 

spolupráce:

- každodenní komunikace s rodiči v MŠ
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- schůzky s rodiči: 2x – 3x ročně (dle potřeb)

- brigády, například úprava veřejného hřiště, které využívá i MŠ

- sběr surovin 

- akce pro děti – dětský karneval, rozloučení se školním rokem při táboráku a kytaře, 

apod.

- oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, Den dětí

- tvořivé dílničky před Vánocemi a Velikonocemi

- adaptační program pro nově přijaté děti

- vstup rodičů do třídy kdykoliv (rodiče tuto možnost využívají)

- sponzoring – méně finanční, spíše věcný 

- pomoc rodičů při různých drobných opravách v interiéru mateřské školy

- spolupráce v předškolní přípravě

- půjčování odborné literatury

- turistika do místa bydliště dětí (2x – 3x) do roka

T: Které oblasti spolupráce považujete za nejdůležitější?

R: Vážím si vzájemné spolupráce, ale pokud bych měla vymezit ty nejdůležitější 

oblasti, pak by to bylo asi takto: 

- každodenní otevřená komunikaci s rodiči a vzájemná důvěra

- zájem o dítě ze stran rodičů

- zájem o dění v MŠ

- plánování a organizování některých akcí pro děti s rodiči

T: Spolupráce na akcích školy vzejde vždy pouze od pedagogů nebo i od rodičů?

R: Většinou ze strany pedagogů, ale není to pravidlo. S některými novými náměty na 

akce dětí přišli i rodiče a při tradičních akcích, které se uskutečňují v naší mateřské 

škole každý rok (například karneval, vánoční dílničky a další) se aktivně podílejí. 

Zpravidla už vědí, jak tyto akce probíhají a vědí, kde je jejich pomoc nejvíce potřeba. U 

zaběhlých akcí nemusím příliš vysvětlovat, spíše se domlouváme operativně a také 

přicházejí z obou stran nové nápady, jak konkrétní akci obměnit, vylepšit.

T: Ve kterých oblastech je spolupráce nejlepší?

R: Spolupráce je nejlepší ve stejných bodech, které považujeme za nejdůležitější:
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- každodenní otevřená komunikace a vzájemná důvěra

- zájem o dítě ze strany rodičů

- zájem o dění v MŠ

- plánování a organizování některých akcí pro děti s rodiči

T: Je některá oblast spolupráce, kterou považujete za nadstandardní?

R: Nadstandardní jsou určitě turistické vycházky do místa bydliště dětí. Tato akce 

probíhá 2x – 3x do roka. Po domluvě s konkrétními rodiči chodíme na celé dopoledne 

do jejich domu, respektive na zahradu, kde pro děti rodiče připraví program a také 

pohoštění. Program se zpravidla odvíjí od profese nebo zájmů rodičů. Byli jsme 

například v rodině, která chová poníky. Děti se od těchto rodičů dověděly, co vše 

chování poníků obnáší, k jakému účelu je chovají a co poníci potřebují ke svému životu.

Samozřejmě nechybělo rovněž svezení dětí na ponících. Když to shrnu, byla to 

vzdělávací činnost, jež proběhla prožitkovým učením a ve spolupráci s rodiči. Ideální 

spojení. 

T: To je velmi zajímavé. Mohu se zeptat, kdo přišel s tímto nápadem?

R: Tento nápad byl rodičů jedné dívenky z naší MŠ. Pozvali nás k nim na zahradu s tím,

že pro děti připraví program. Bylo to moc pěkně strávené dopoledne, dětem se to moc 

líbilo a samozřejmě pak všechny děti chtěly, abychom šly i do jejich místa bydliště, 

chtěly se také pochlubit, co mají doma zajímavého. Takže nás postupně začali zvát 

rodiče dalších dětí a připravovali různé programy. Například jsme s dětmi viděli krásné 

zahrádky a skleníky a dověděly se spoustu zajímavostí o pěstování bylinek a dalších 

rostlin. Také jsme šli například za maminkou dítěte, která pracuje na místní poště, kde 

děti získaly znalosti o fungování pošty. Dále jsme v rámci této spolupráce navštívili 

farmu, obchod a plánujeme další návštěvy za rodiči dětí.

T: Mají rodiče založenou nějakou právně ukotvenou organizaci, například spolek podle 

NOZ, prostřednictvím kterého spolupracují s vedením školy nebo je spolupráce 

v individuální rovině?

R: Naše mateřská škola je na vesnici, pouze s jednou třídou. Nedovedu si představit, že 

bychom s rodiči spolupracovali nějak organizovaně a není důvod to měnit. Jsme škola 

rodinného typu, kam mohou rodiče kdykoliv vstoupit, přímo se účastnit vzdělávacích 
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činností s učitelkou, vítáme nápady a podněty rodičů a rodiče oceňují naši vstřícnost a 

otevřenost. Spolupráce s rodiči v naší MŠ je velmi komunitní. 

T: Některé školy mají na základě výborné spolupráce s rodiči značku Rodiče vítáni. Od 

února 2015 se o ni mohou hlásit i mateřské školy. Máte zájem, aby vaše škola obdržela 

tuto certifikaci?

R: Nemyslím si, že je pro nás značka Rodiče vítáni nějak významná. Na dobré 

spolupráci s rodiči nám záleží a je pro nás důležité, že kvalitní je. Nemusíme na to mít 

nějakou značku nebo “razítko“.

T: Má MŠ stanovena pravidla pro spolupráci s rodiči? Jak jsou pravidla vymezena – 

povinnosti obou stran?

R: Pravidla a povinnosti vzájemné spolupráce máme vymezeny v ŠVP a ve ŠŘ. 

Povinnosti pedagogů specifikuje RVP PV.

T: Děkuji za rozhovor.

Příloha 3:  Přepisy rozhovoru – 2. část - otázky vyplývající z  RVP  PV

Rozhovor zaměřený na naplňování  pravidel  spoluúčasti  rodičů na předškolním

vzdělávání podle RVP PV:

Použité zkratky:  T = tazatel, R = respondent, MŠ = mateřská škola, RVP PV = 

rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Přepis rozhovoru s     ředitelkou mateřské školy A

T:  Jak  byste  charakterizovala  spolupráci  s rodiči?  Panuje  na  Vaší  škole  oboustranná

důvěra,  otevřenost  a  ochota  spolupracovat?  Spolupracují  pedagogové  na  základě

partnerských vztahů?

R:  Ano,  vztahy  s rodiči  máme  velmi  otevřené,  ve  škole  panuje  vstřícná  atmosféra,

rodiče vědí, že za námi mohou přijít, pokud potřebují něco poradit, případně vyřešit. My

se  zase  můžeme obrátit  na  rodiče,  když  potřebujeme od nich  nějakou  pomoc  nebo

spoluúčast například na nějaké akci.

T: Jakým způsobem sledujete potřeby jednotlivých rodin? Děláte ankety, dotazníky,…?

R: Vzhledem k malému typu školy neřešíme nic anonymně. Nabádáme rodiče, aby za
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námi přišli, pokud potřebují něco řešit nebo pokud mají momentálně ztíženou rodinnou

situaci a potřebují byť jen pochopení.

T:Využívají rodiče tuto nabídku?

R: Ne všichni, ale někteří ano.

T: Využívají rodiče možnost podílet se na dění  v MŠ? Účastní se různých programů a

her svých dětí dle vlastního zájmu?

R: Ano tuto možnost rodiči mají a využívají ji.

T:  Do  třídy  vstupují  po  předchozí  domluvě  s učitelkou  nebo  kdykoliv?

R: Ve třídě se  rodiče zúčastňují  her a  činností  dětí  bez předchozí  domluvy.  Někteří

z rodičů zůstávají ve třídě celkem automaticky. Někteří jsou pouze „pozorovateli“, jiní

se zapojují do her a činností s dětmi aktivněji.

T:  Spolupodílejí  se  rodiče  na  plánování  programu  mateřské  školy?

R: V mateřské škole implementujeme částečně environmentální vzdělávání, které rodiče

zaujalo a snaží se přispívat svými nápady a podněty v této oblasti, mají zájem, aby bylo

zařazováno environmentální vzdělávání do programu MŠ.

T: Které informační kanály používá MŠ k informování rodičů o všem, co se ve škole

děje?

R: Vzhledem ke každodennímu úzkému kontaktu jsou rodiče informováni především

ústně  (zpravidla  to  vyplyne  z rozhovorů  s rodiči),  k informacím  dále  používáme

nástěnky a webové stránky školy, schůzky s rodiči.

T: Jak často a jakými formami informujete rodiče o prospívání a pokrocích jejich dítěte?

Máte určené pravidelné konzultační hodiny pro rodiče?

R: Pravidelné konzultační hodiny určené nemáme opět z důvodu malé školy a častého

kontaktu s rodiči. Konzultační hodiny poskytujeme na požádání rodičů nebo je iniciují

učitelky v případě problému ve vývoji dítěte. Kdykoliv mohou rodiče nahlédnout do

osobního listu dítěte, kde uvidí jeho pokroky.

 T: Jednou z podmínek spolupráce s rodiči podle RVP PV je také nutnost zachovávání

diskrétnosti  vůči  rodinám.  Pedagogové  mají  jednat  s rodiči  ohleduplně,  taktně  a

zachovávat  mlčenlivost  o  svěřených  vnitřních  záležitostech.  Je  to  srozumitelná  a

povinná podmínka, přesto může dojít v jednotlivých případech k jejímu porušení. Má
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Vaše škola sepsaný například nějaký etický kodex v tomto směru? Jak byste Vy jako

ředitelka řešila případné porušení této podmínky ze strany pedagoga?

R: Máte pravdu, zní to jednoznačně a samozřejmě, ale může se stát, že k porušení této

podmínky  dojde.  Etický  kodex  v tomto  směru  vymezený  nemáme,  ale  možná  by

pomohl zdůraznit toto pravidlo. Porušení zmíněné podmínky učitelkou bych řešila dle

závažnosti porušení.

T:  Jaký  je  Váš  názor  na  potřebu  etického  kodexu  ve  školách,  potřebují  ho  školy?

R: V naší MŠ tuto potřebu necítíme.

T: Jakým způsobem pomáhá Vaše škola rodičům v péči o dítě? Nabízíte rodičům kromě

poradenského servisu kvalifikovaných učitelek i jiné alternativy? Například zapůjčování

odborné literatury nebo realizací besed s odborníky?

R: Nabízíme zapůjčování odborné literatury. Besedy s odborníky jsou pro místní rodiče

příliš drahé - dle jejich vyjádření.

T: Děkuji za rozhovor.

Příloha 4: Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, 

dovoluji  si  Vás  oslovit  se  žádostí  o  vyplnění  mého  dotazníku.  Dotazník  je

anonymní  a  bude  sloužit  jako  podklad  mé  bakalářské  práce  na  téma  Spolupráce

pedagogických pracovníků a rodičů v mateřské škole.

 Jsem studentkou pedagogické fakulty UK v Praze, obor školský management a

výsledky dotazníkového šetření budou použity pouze pro výzkum mé práce.

Vyplněné  dotazníky,  prosím,  vhoďte  do  zalepeného  boxu  v  šatně  MŠ.

Děkuji za spolupráci.

Miroslava Strakatá

(*své odpovědi označte křížkem nebo zátrhem)
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1) Proč jste si pro své dítě zvolili tuto MŠ?

oVyhovuje mi zaměření MŠ

oVyhovuje mi velikost (počet tříd v MŠ)

oSlyšela jsem na ni dobré reference

oJe spádová

 

2) Máte důvěru v práci pedagogů MŠ?

oAno

oSpíše ano

oNeřeším to

oSpíše ne

one

  

3)Chcete se podílet na dění v MŠ?

oAno

oSpíše ano

oNeřeším to

oSpíše ne

oNe
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4) Máte možnost podílet se na dění v MŠ?

oAno

oSpíše ano

oNeřeším to

oSpíše ne

oNe

 

5) Který informační kanál v MŠ využíváte? (Možnost uvedení více 

kanálů.)

oNástěnky

oWebové stránky

oLetáky

oSchůzky s pedagogy 

oKonzultace

oÚstní každodenní komunikace

 

6) Jedná MŠ diskrétně v předávání informací o osobních záležitostech 

rodiny?

oAno
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oSpíše ano

oNeřeším to

oSpíše ne

oNe

 

7) Jakou konkrétní pomoc nabízí MŠ v péči o dítě? (Možnost uvedení více

bodů.)

oKonzultace s pedagogy

oPůjčování a doporučování odborné literatury

oBesedy s odborníky

oDoporučení na další odborníky (například psycholog, pediatr a 

další)

 

8)Využíváte tyto možnosti? (Viz otázka č. 7.)

oAno

oNe
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 16. Seznam obrázků

1. Část rozhovoru psaná v průběhu přímého rozhovoru s ředitelkou MŠ A
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