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Resumé

Se vstupem České republiky do Evropské unie se začíná stále více hovořit  o  prolínání

mezinárodní spolupráce ve všech oblastech veřejného života i když historie mezinárodní

spolupráce je bohatá. Protože základ vědomostní úrovně populace je v oblasti školství, je

oblast mezinárodní spolupráce na úrovni škol, potažmo na úrovni škol mateřských, velmi

důležitá.  Význam  vzdělávání  se  prokazuje  nejen  pro  rozvoj  ekonomický,  ale  i  pro

zvyšování konkurence schopnosti evropských zemí, pro boj proti nezaměstnanosti.

Práce  se  zamýšlí  nad  významem  mezinárodní  spolupráce  v oblasti  školství,  kde  může

sehrát velmi důležitou roli při  tvorbě  strategie školy, kdy je možné  zařadit  právě  výše

uvedenou činnost za účelem prohloubení kvalitní a efektivní práce školy. Výstupem práce

by měl být jakýsi návod pro školy jak přeměnit svou školu na školu, která bude připravovat

děti na roli Evropanů v Evropské unii. Zároveň by se měla práce stát pomocí pro školy

v orientaci  nejen  v příhraniční  spolupráci,  ale  i  v oblasti  fondů  a  projektů,  které  jsou

související pro daný typ činnosti škol.

Dále se práce zamýšlí nad praktickými postupy škol, zejména managementu, při tvorbě

strategie a uskutečňování partnerské spolupráce.
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The summary

Thanks to admission of the Czech republic into the European Union we can speak more and

more about penetration of the international cooperation in all spheres of people’s life

although history of the international cooperation is eventful. There is real importance of the

international cooperation among schools and also then among nursery schools because the

level of knowledge of the population is in educational system.

Importance of education can be seen not only in economic development but also in

increasing of the ability of European countries to compete and it is important for

unemployment as well.

This essay tries to think about importance of the international cooperation in the

educational systems where it can play the important role in formation of the school strategy

when it could be possible to insert this mentioned activity because of purpose to prefer

quality and effectiveness at school work.

Result of this work (essay) should be a kind of direction how to change

„their“school that is ready to prepare children for the role of the Europeans in the European

Union.

At the same time this essay should be also a kind of help in orientation not only for

cooperation at our border regions but also for possibility to finance the projects connected

with proper type of school activity.

Then there can be found the practical processes of school, mainly management,

formation of the strategy and realization of the partnership.
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ÚVOD

V současné době  dochází  k postupné internacionalizaci  životních vztahů.  Stále  více  lidí

vyjíždí  za  hranice  svých  zemí,  rychlé  dopravní  prostředky  usnadňují  spojení  mezi

vzdálenými místy zeměkoule, sdělovací prostředky bezprostředně informují o událostech

na nejodlehlejších místech naší planety. Velké průmyslové podniky, banky a pojišťovny

operují  na nadnárodní  úrovni.  Na tuto skutečnost  musí  reagovat  také vzdělávání,  jehož

úkolem je rozvíjet nejen intelektuální a pracovní kapacity lidí, ale také je připravit na nové

skutečnosti  a  přispívat  tak  k utváření  jejich  postojů.1Mobilita  pracovních  sil,  přenos

technologií a interkulturní setkávání budou stále více vyžadovat vzdělanostní základ, který

podpoří vzájemnou komunikaci a spolupráci. To je třeba brát v úvahu při tvorbě vzdělávací

politiky, kurikula i v praxi škol.2

Škola má připravovat děti a žáky pro život, který budou žít ve světě, jehož změny se

uskutečňují neuvěřitelným tempem. Znalostní společnost je pro tento svět  ve 21. století

velice důležitá. Je nutné, aby si  lidé uvědomili,  že nestačí  vzdělání získané ve školních

lavicích. Lidé se musí dále vzdělávat, své znalosti a vědomosti si musí dále prohlubovat. 

Bakalářská práce se chce zabývat přeshraniční spoluprací mateřských škol a přínosem této

aktivity pro všechny, kteří k mateřské škole patří ( děti, rodiče, pedagogové, zřizovatel).

Česko–německé spolupráci v mateřských školách bylo doposud věnováno málo pozornosti.

Zatímco  setkávání  české  a  německé  mládeže  nabylo  v posledních  letech  na  četnosti,

aktivity  v oblasti  předškolní  výchovy  zůstaly  výjimkami.  Přitom  spolupráce  dětí  od

nejnižšího věku může být velmi úspěšná.

 Práce si  klade za cíl  přiblížit  různé možnosti  partnerské spolupráce,  důvody pro

spolupráci, její význam, porovnat styly managementu škol. Protože jde o oblast jak je již

zmíněno  výše  v oblasti  mateřských  škol  spíše  výjimečnou,  pokouší  se  práce  přiblížit

možnosti využití na příkladech z praxe mateřských škol působících zejména v příhraničních

oblastech.
1

2

Práce  by se  měla  stát  jakýmsi  návodem pro školy,  které  by se  chtěly  zapojit  do  dané

11 Váňová,M.: Srovnávací pedagogika. Vysoká škola J.A.Komenského, Praha 1 1993, str.5
2 Walterová,E. Kurikulum proměny a trendy  v mezinárodní  perspektivě . Masarykova univerzita 1994, str.12
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problematiky a chtěly  by tak obohatit  a  rozšířit  práci  celé  školy.  Práce si  klade za  cíl

pokusit  se  inspirovat  management  mateřských  škol,  kde  zatím  přeshraniční  spolupráce

nebyla realizována nebo je v začátcích. Součástí práce je vyhotovení dotazníkového šetření,

které  zjišťovalo  postoje  a  názory  ředitelů  škol,  rodičů,  zřizovatelů  škol  a  zahraničního

partnera.

 Práce vyzdvihuje význam postojů  právě  managementu škol, protože zejména na

něm do značné míry záleží, na jaké úrovni bude oblast partnerství probíhat a na kolik bude

rozhodování  managementu  přínosem pro školu.3Právě  v tomto okamžiku bude vytvořen

velký  prostor  pro  využití  všech  nabytých  znalostí  a  vědomostí  ze  studia  Školský

management,  zejména  z oblastí:  Vzdělávací  politika  a  školské  systémy,  Řízení

pedagogického procesu, Vedení lidí, Teorie a praxe školského managementu.

Cílem práce je též odpovědět na následující hypotézy:

1.Příhraniční  spolupráce  není  v mateřských  školách  plně  využívána

z důvodů  finančních  problémů,  jazykové  bariéry  a  časových  možností  při  současném

vytížení managementu škol.

2. Školy, které spolupracují s partnerskou školou, využívají danou aktivitu

převážně pro  prezentaci a prestiž školy, pro odstraňování jazykové bariéry, méně často

pro obohacení vzdělávacího procesu  a pro výměnu zkušeností.

3. Rodiče dětí, které osloví mateřská škola a komunikuje s nimi, se zapojí do

nabízené  činnosti  (přeshraniční  spolupráce)  s větším  zájmem  než  rodiče,  kteří  o  dané

aktivitě školy vědí minimálně. 

4. Školy, které spolupracují se svým zřizovatelem a informují ho o 

svých  dalších  aktivitách  (přeshraniční  spolupráce),  se  mohou  opřít  o  pomoc  svého

zřizovatele  častěji  než-li  školy,  kde  není  spolupráce  a  komunikace  se  zřizovatelem

rozvinuta.

33.Váňová M.,Srovnávací pedagogika. VŠ J.A.Komenského Brno 2003, str.5
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1. Z historie mezinárodní spolupráce dětí

1.1 Historie česko – německých setkání mládeže

Společné dějiny a sousedství, více než třísetkilometrová společná hranice spojují Bavorsko

a  Českou  republiku.  Spolupráce  je  rozmanitá  v oblasti  ochrany  životního  prostředí  a

ochrany  přírody.  Intenzivní  je  spolupráce  sportovní  a  také  kulturní  kontakty  se  začaly

rozrůstat.  Tím  se  výrazně  přispívá  k odstraňování  hranic  v myslích  a  srdcích  lidí.

Spolupráce  v oblasti  vzdělávání  je  rovněž  pestrá.  Většina  setkávání  žáků  se  koná mezi

základními školami, středními odbornými učilišti a gymnázii.

Česká  republika  je  jedním  z nejmenších  sousedů  Německa.  Přesto  jsou  česko-

německé vztahy velmi důležité. Na jedné straně se odráží historické zatížení a neshody,

které dnes ovlivňují politické klima v Evropě. Na druhé straně nám dlouhé společné dějiny

umožňují navázat tam, kde mezi kulturami a státy Evropy vládl po celá staletí mír.

Už v šedesátých letech se objevovaly jednotlivé kontakty mezi sdruženími dětí a mládeže

ze spolkového Německa a tehdejšího Československa. Je zajímavé, že pražské jaro, v jehož

důsledku mnozí  Češi  emigrovali  také  do  spolkového  Německa,  posilovalo  a  oživovalo

kontakty novými impulsy. Většinou se hovoří v minulosti o setkávání žáků a mládeže. 

Je  velmi  dobře,  že  se  v současné  době  začíná  též  hovořit  o  partnerské  spolupráci

mateřských škol. Někdo může namítnout, že v mateřských školách jsou děti ještě malé. Ale

mezinárodní spolupráce ovlivňuje nejen děti, ale i kantory a rodiče. Děti a rovněž dospělí

získávají  náhled na život  v sousední  zemi,  poznávají,  že tam lidé mají  podobné zájmy,

avšak možná mají  poněkud odlišné perspektivy. Tyto názory mohou být významné pro

udržení míru v celé Evropě.

Mezinárodní setkávání dětí  a mládeže by nemělo znamenat,  že mladí lidé budou

najednou malými velvyslanci, kteří propagují v zahraničí sebe a svou vlast. Mladí lidé se

ale mohou díky zkušenosti z vydařených setkání stát expertem na jiné země, přinést vlastní

zkušenosti, které získali právě při setkávání se svými sousedy.

Na tomto místě se můžeme rovněž zamyslet nad pojmem Evropská dimenze.

Ve  škole  ovlivňuje  atmosféru  a  klima  školy,  vztahy  mezi  učiteli  a  žáky  i  mezi  žáky

samotnými, kultivuje postoje a vnímavost k jiným kulturám. Evropská dimenze se ve škole
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realizuje  prostřednictvím  školního  kurikula,  školních  projektů,  účastí  ve  vzdělávacích

projektech. 4

Pokud  se  zamyslíme  nad  obsahem  slov  Evropská  dimenze i  nad  samotným  smyslem

evropské integrace, vidíme snahu o chápání vzájemné neporovnatelnosti různých kultur a

vzájemné inspirování. Vidíme také určité společné směřování, jímž je hledání společných

hodnot evropské a globální kultury míru; směřování ke vzájemnému porozumění, toleranci

a vstřícnosti. Tam je smysl nabývání vědomostí o historických a současných evropských

institucích.

V jaké škole mohou děti tyto životní dovednosti a postoje získat? Zřejmě v té škole,

která bude žít těmito hodnotami. Ve škole, kde bude každý chápán jako jedinečná bytost,

která  je  něčím zajímavá  a  cenná  pro  ostatní.  Ve  škole,  která  se  sama  vyznačuje  svou

kulturou komunikace a spolupráce.5

4 Walterová  E.,Ježková V.: Žijeme v Evropě, UK Praha 2000, str.27,28
5 Walterová E. Inkluzivní a kooperativní startegie pro Evropu, materiál ze semináře Učení o Evropě a pro
Evropu, CMC Čelákovice, duben 2001
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1.2 Partnerská spolupráce v     pohraniční oblasti – bavorský model  

V této kapitole se bude práce věnovat části Německa, která je pro daný region nejbližší a

tím je Bavorsko. Blízkost hranic hraje pro setkávání dětí a mládeže významnou a v mnoha

případech rozhodující roli. Vyhnání německy mluvícího obyvatelstva, následující osídlení

heterogenními  skupinami  obyvatel  z odlehlých  oblastí,  spuštění  železné  opony  a  s tím

spojené uzavření a silná kontrola oblastí na hranici se SRN, politika vlád v ČSSR i v NDR

a ztížená hospodářská situace příhraniční oblasti v nově  se sjednocující Evropě  – to vše

vedlo k tomu, že obyvatelé příhraničních regionů k sobě v dnešní době musí najít daleko

delší cestu. A zde je velmi silnou motivací právě vzdálenost. Bavorsko spojuje svými 350

kilometry  nejdelší  hranice  s Českou  republikou.  Otevřením  hranic  v roce  1989  byly

vytvořeny mnohé nové hraniční přechody. 6

Sousední země je důležitým obchodním partnerem, spolupracuje v oblasti ochrany

přírody na velmi dobré úrovni a už léta pracuje českobavorská vládní komise. S příchodem

90. let  vzrostl v obou zemích zájem škol o spolupráci.

Zájem škol přerostl až do škol mateřských. Česko – německé spolupráci mateřských

škol se doposud věnovalo málo pozornosti, ale právě na úseku mateřských škol se naskýtají

obrovské  možnosti  budoucí  spolupráce  mezi  oběma  národy.  Existují  mnohé  projekty

v přeshraniční spolupráci dětí předškolního věku, které jsou velmi dobré a dobře probíhají.

Setkávání  dětí  v raném  věku  vedou  k mnohem  větší  normalitě  v zacházení  s jazykem,

kulturou a tradicemi sousední země a díky tomu umožňují také intenzivnější interkulturní

učení.

6. Česko – německá setkání, Tandem. Plzeň 2005
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2. Vznik mezinárodní spolupráce škol

2.1 Vytvoření partnerství

K vytvoření partnerského vztahu s německou školou může vést mnoho různých cest. 

Cíle a formy setkávání v rámci tohoto partnerství mohou být definovány mnoha 

rozdílnými podmínkami a požadavky.

Nejdůležitějším článkem při  vytváření  přátelství  mezi  školami  je  téměř  vždy

iniciativa učitelů. Protože každá aktivita setkání vyruší obvyklý chod školy a také ho

změní, je nutné, aby bylo se všemi, kteří se podílejí na životě  ve škole ještě před

oficiálním uzavření partnerství dostatečně prodiskutováno, zda a v jakém rozsahu se

bude škola jako celek  účastnit takové spolupráce. Měly by být prodiskutovány i další

úvahy o charakteru spolupráce:

 Jakou zvolíme motivaci dětí a jejich rodičů pro mezinárodní spolupráci?

 Mají zaměstnanci školy a rodiče dětí o mezinárodní spolupráci zájem?

 Volba kolegů a dalších zaměstnanců, kteří se mohou a chtějí na spolupráci

organizačně podílet.

 Promyslet si jaká forma setkávání je nejvhodnější pro mezinárodní spolupráci

v rámci  podmínek  mateřské  školy  (  pedagogičtí  pracovníci,  děti,  rodiče,  všichni

„obyvatelé“ mateřské školy s dalšími partnery…)

 Je vhodná mezinárodní spolupráce pro zvolenou strategii mateřské školy?

 Ovlivní mezinárodní spolupráce Školní vzdělávací program?

 Jakou finanční zátěž bude mezinárodní spolupráce obnášet?

 Budeme mít možnost v oblasti financování a dalších organizačních záležitostí

oslovit další partnery?

 Jak  přistoupí  k naší  zvolené  aktivitě  zřizovatel  pokud  využijeme  již

probíhající partnerské spolupráce měst?

 Pokud se rozhodneme pro mezinárodní spolupráci, zapojíme se do některého

z projektů?
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Vznik a realizace mezinárodní spolupráce klade určité nároky na management škol.

Především na ředitelce mateřské školy spočívá úkol  motivovat pro danou činnost

pedagogické pracovnice i další zaměstnance školy, taktéž zapojení rodičů je velmi

důležité. Dobrý a zkušený manažer si uvědomuje  určitá rizika a také možná úskalí

při realizaci aktivit, které jsou nad rámec standardních činností mateřské školy. Při

využití  teorie  potřeb  podle  Maslowa  je  velmi  dobré,  dokáže-li  ředitel  motivovat

zaměstnance, tj. dokáže-li, aby výše uvedená činnost měla vztah k potřebě  uznání,

seberealizace a vážnosti. K tomu je vhodné volit různé prostředky – popularizace ve

školním  tisku,  v místním  tisku,  ocenění  ředitelkou  na  pedagogické  poradě.

Problémem  se  může  stát,  pokud  dojde  k demotivaci,  ke  které  může  dojít  při

neuspokojení  některé  potřeby  –  např.  uznání.  K demotivaci  může  též  dojít  při

nedostatečné informovanosti, která přispívá k stavům nejistoty, ředitelka dostatečně

neprezentuje záměry a představy o aktivitách v dané oblasti. Mají-li být motivační

přístupy úspěšné, musí vedoucí pracovníci jednak znát obecný vliv potřeb na chování

pracovníků,  jednak  ve  vztahu  k podřízeným  odhadovat  jejich  sklony,  zájmy,

potřeby.7 Velkým motivačním faktorem je též delegování některých oblastí a způsob

poděkování za kladné výsledky práce.

2.2 Hledání partnera

Pokud se škola se svým týmem rozhodne pro mezinárodní partnerskou spolupráci a

odpoví  si  na  všechny  kladené  dotazy  a  připomínky,  je  nutné  si  uvědomit,  že

nejjednodušší cesta vede přes již navázané kontakty, přes již fungující partnerství

mezi školami různých typů, městy,obcemi, organizacemi, jednotlivci….. Další velmi

dobrou příležitostí je účast na kontaktních seminářích, kontaktních burzách, využití

internetu.

7 Čerpáno z Veber, J. a kol.: Management. Management Press, Praha 2003, str.65
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Pro  volbu  správného  partnera  si  předem musíme  ujasnit  pravidla,  která  nám

s výběrem správného partnera pomohou:

 Podobnost – máme s partnerem podobné cíle a představy?

 Shoda – shoduje se filosofie našich organizací?

 Cílová skupina – je nutné myslet především na naši cílovou skupinu ( děti

a pedagogové mateřské školy)

 Možnost  osobních setkání  – je vzdálenost  škol  taková,  aby mohla bez

problémů probíhat osobní setkání dětí a pedagogů.

 Vzájemná komunikace – bude probíhat v pravidelných intervalech nebo

aktuálně podle potřeby?

 Výměna telefonních čísel, elektronický kontakt

 V jakém  jazyce  se  bude  komunikovat?  Máme  možnost  využít  služeb

tlumočníka?

Při  kontaktech  se  většinou  jeví  jako  největší  překážka  komunikace,  jazykové

dorozumění.  Pokud  neovládáme  německý  jazyk,  je  nutné  vyhnout  se  zbytečným

nedorozuměním tím,  že  si  sjednáme  účast  tlumočníka.  Vždy  je  důležité  pozorně

naslouchat přáním a potřebám svého partnera, protože dobře probíhající komunikace

je  úspěchem dobře  fungujícího mezinárodního partnerství.  Snaha dorozumět  se  a

mluvit řečí partnerů je jimi ceněna jako velmi jasná známka vstřícnosti a zájmu.

2.3 Možnosti komunikace při česko-německé spolupráci

a)  Písemná forma – v počátcích spolupráce tento způsob je vyhovující. V převážné

většině se jedná o poskytování prvních informací a pozvání na společná setkání jak

managementu,  tak  dalších  zaměstnanců  školy.  Důležitý  je  překlad  dopisů  pro

informovanost kolegů, kteří neznají německý jazyk. Písemný kontakt je hmatatelný

důkaz spolupráce a poskytuje celému týmu se nad obsahem zamyslet a plánovat další

formy spolupráce.
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Silné stránky: - podklady pro sestavování projektů, kde žádáme o finanční podporu

- přístup všech zájemců

- podklad pro další formy příhraniční spolupráce

 Slabé stránky: - delší časové období při výměně korespondence

 - nutný překlad v tom případě, když ne všichni znají německý jazyk

b) Telefonický kontakt – je využíván zejména před konáním důležitých společných 

                                        akcí ( návštěvy)

Silné stránky : - osobnější způsob komunikace

- rychlost výměny informací

- procvičování konverzace v cizím jazyce

Slabé stránky:    -   chybí hmatatelný podklad pro informování ostatních

-   možné nepochopení vzhledem k přízvuku

-   finanční náročnost

c)  Osobní setkání managementu a dalších členů týmu – je využíváno v počátečním

stadiu pro seznámení, dále může být organizováno formou pracovní schůzky.

Silné stránky:       - osobní setkání

 - uvolněná výměna informací a plánů pro další spolupráci

Slabé stránky:     - zajištění tlumočníka

 - vzdálenost pokud školy neleží přímo u hranic

Pokud se mateřská škola  rozhodne spolupracovat se zahraniční partnerskou školou,

je vhodné využít metod publics relations a využít média pro podporu mateřské školy.

Vhodné je umístit informace do  tisku místního i regionálního, přínosem je pokud

škola vydává vlastní školní časopis, je vhodné využít prostoru při zápisu nových dětí,

uspořádat dny otevřených dveří, využít webové stránky mateřské školy, prezentace

školy.
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3. Možnosti financování

3.1 Zdroje financování

Na tomto místě se bude práce věnovat oblasti financí. Chce se zabývat tím, kde je

možné  finance  získat  a  jakým  způsobem.  Tato  část  práce  nebude  do  hloubky

rozebírat jednotlivé oblasti finančních zdrojů. Obsah je spíše informativního rázu pro

orientaci v dané oblasti.

Lze využívat různých zdrojů, které mohou být různě  atraktivní podle potřeb a

podmínek školy.

a) vlastní zdroje – výroba a prodej předmětů, nejlépe v rámci projektu, benefiční

akce, plesy, loterie…

b) vnější zdroje – příspěvky státu a krajů, nadace a nadační fondy, sponzoři z řad

podniků a podnikatelů, individuální dárci

c) zahraniční zdroje – peníze od Evropské unie, peníze od zahraničních nadací,

zahraniční firmy…

Toto  rozdělení  není  definitivní,  často  je  možné  získat  příspěvek  od  regionů,

městských úřadů apod. Proto je uveden ještě další pohled – od Evropské unie až po

obce a občany.

1.úroveň – Evropská unie

Nezanedbatelnou částku lze získat z prostředků Evropské unie. Ač jsou prostředky

nemalé, nemalé je rovněž úsilí, které je nutné k jejich získání. Zdroje Evropské unie

vyžadují náročnou přípravou projektu s důkladnějším vypracováním žádosti.

Evropská unie k rozdělování prostředků využívá různé nástroje:

a) Iniciativy společenství – jsou zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení

specifických  problémů  dotýkajících  se  celého  území  Evropské  unie.  Pro

mezinárodní spolupráci je zajímavý Program INTEREG III. První z jeho částí se

týká přeshraniční spolupráce.

b) Strukturální  fondy  EU  určené  pro  mládež-  jsou  rozděleny  na  programy  pro

mimoškolní činnost a školskou činnost:

14



I.  Program Mládež nabízí v prvé řadě mobilitu a příležitost hrát aktivní roli

při budování Evropy. Program podporuje koncept celoživotního vzdělávání..

II. Program Socrates klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání

formou projektové spolupráce škol, zkvalitňování jazykového vzdělávání ve

všech typech škol

III.  Program Leonardo da Vinci – podporuje kvalitu, inovace a evropskou

dimenzi odborného vzdělávání a politiku celoživotního vzdělávání.

2.úroveň – bilaterální fondy

Jsou to finanční zdroje, které vznikly na základě mezivládních smluv a dohod. Ve

většině případů financují pouze dvounárodnostní spolupráci.

Bilaterálně  vázané prostředky přerozděluje Koordinační centrum česko-německých

výměn mládeže Tandem ( v Plzni a Regensburku)

3.úroveň – národní prostředky

Stát  hraje  a  zřejmě  bude  hrát  důležitou  roli  v podpoře  mezinárodní  spolupráce.

Získání prostředků od ministerstev je obtížné. Pokud je ale kvalitní projekt a jsou

dodrženy všechny formality, lze podporu získat. Pro organizace, které se zabývají

prací s dětmi je asi nejlepším zdrojem MŠMT ČR. Mezi další možné zdroje patří

např.: Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo zahraničních věcí

4.úroveň – regiony

Na  této  úrovni  jsou  důležité  příhraniční  regiony,  které  mohou  mít  vlastní

financování. Důležitou roli hrají Euroregiony.

5.úroveň – kraje

Kraje  samy  mohou  finančně  podporovat  činnost  jednotlivých  zařízení  pro  děti  a

mládež či  škol.  Záleží  na dotační politice, kterou schválí  příslušné krajské úřady.

Tato podpora se kraj od kraje velmi liší.

6. úroveň – komunální oblast

Nezanedbatelný příspěvek může být z komunální oblasti – město, obec, magistrát –

mají  často  velký  zájem na  své  vlastní  propagaci,  zvláště  pak,  pokud se  výměny

konají v rámci partnerství měst. Možnosti financování jsou však omezené, záleží na

velikosti a možnostech daných měst a obcí.
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7. úroveň – jednotlivci

 V poslední době se často používá slovo – fundraising. Jedním z možných přínosů

pro  účastníky  česko-německých  výměn  může  být  právě  to,  že  sami  přispějí  ke

zdárnému průběhu akce.

8. úroveň – nadace a nadační fondy

Nadace a  nadační  fondy mohou být  české či  zahraniční.  Mohou mít  nadnárodní,

národní,  komunální  nebo  místní  působnost.  Nadací,  které  podporují  mezinárodní

spolupráci není mnoho. Známou Nadací je Nadace Roberta Bosche. Po výčtu úrovní,

kde se dají  získat finance pro mezinárodní spolupráci by bylo vhodné doplnit,  že

získávání finančních prostředků vyžaduje dobré plánování a velmi aktivní přístup.

Dále je důležité vědět, že některé zdroje mohou být pouze pro občanská sdružení,

některé pouze pro školy. 8

3.2 Program „Odmalička – Von klein auf“

Tato část práce se chce věnovat nově vzniklému programu „ Odmalička – Von klein

auf“, který je finančně  podporován Nadací Roberta Bosche, Plzeňským krajem  a

Evropskou  komisí  v rámci  programu  Interreg  III.  Cílem  programu  je  motivovat

předškolní  zařízení  v česko-německém  pohraničí  k vzájemné  spolupráci,  formou

česko-německých  výměn  dětí  do  šesti  let,  česko-německých  setkávání  nebo

hospitacemi pracovníků mateřských škol. Z tohoto programu je též možné financovat

projekty  mateřských  škol  v příhraničních  okresech  podél  česko-německé  hranice.

Připravit projekt a podat žádost o jeho finanční podporu je pro management školy a

posléze pro zainteresované pedagogy značně náročná činnost. Předně je nutné ujasnit

si oblast v přeshraniční spolupráci, kterou by měla nadace podporovat finančně.

8 Z části bylo využito materiálu Možnosti financování česko-německých výměn mládeže, aktualizace

z 5.4.2005, Tandem Plzeň
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3.2.1 Účast na mezinárodním semináři „ Odmalička – Von klein auf“

Management  mateřské  školy  by  měl  při  plánování  všech  činností  vycházet

z dlouhodobého záměru a využívat pro svůj  cíl  všechny dostupné možnosti  sběru

nových informací. Jednou z takových možností je účast na seminářích. 

Jedním ze seminářů byl  mezinárodní seminář, který se konal v Německu za účasti

českých  a  německých  předškolních  pedagogů  a  který  se  zabýval  různými  typy

přeshraniční spolupráce mateřských škol – od plánování aktivit a jejich zanesení do

školního vzdělávacího programu, metodiky publikování projektů a podávání žádostí

pro jejich financování až po výměnu zkušeností s vícejazyčností v mateřské škole.

Významnou roli sehrála též burza úspěšných materiálů a publikací, které ve své práci

používají mateřské školy, které se aktivně podílejí na přeshraniční spolupráci. Tento

seminář byl obohacením o další informace, které bylo možné čerpat při neformálních

setkáních účastníků – vzdělání ředitelů v partnerské zemi, organizace pedagogického

procesu, komunikace, školský systém, příprava předškolních pedagogů…

Hlavní myšlenka semináře se odráží v tvrzení na kterém se shodli všichni účastníci –

pravidelná a intenzivní setkávání českých a německých dětí do šesti let představují

důležitý krok pro další vývoj česko-německých vztahů.

3.2.2 „Malá násobilka česko-německého programového managementu“

 Pokud se mateřská škola rozhodne, že se zapojí do mezinárodního projektu, záleží

v této fázi na ředitelce mateřské školy, jakým způsobem bude motivovat tým k tomu,

aby se celý zapojil do přípravy projektu:

 ředitelka mateřské školy se domluví s ostatními členy týmu na názvu projektu

 ředitelka  určí  osobu,  která  je  za  koncept  zodpovědná  a  deleguje  na  ni

odpovídající pravomoci

 je nutné si ujasnit, proč je náš projekt, který chceme předkládat zapotřebí

 určit si výchozí situaci

 určit si, co je cílem mého projektu, čeho má být konkrétně dosaženo

 ke komu se chceme obrátit, jakou cílovou skupinu má můj projekt?

 jak budeme postupovat, kroky, časový harmonogram, kompetence
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 celý tým musí vědět, kdo je partnerem v sousední zemi

 ujasnit si jak má být projekt financován

 jakou tiskovou práci a práci s veřejností spojujeme se svým projektem

Kromě  toho, aby se projekt dotýkal celého týmu a dětí mateřské školy, je vhodné

zapojit též rodiče dětí . Projekt musí být podrobně popsán, uvedeme aktivity, které

budou  z příspěvku  financovány  a  jaký  přínos  bude  mít  projekt  pro  všechny

zúčastněné.

Pokud tým pracovníků školy, kteří se zúčastní na projektu, shodně chápe smysl, cíl a

přínos pro celou školu, je potom snadnější propojit projektové aktivity se školním

vzdělávacím programem a zajistit jeho snadnější proniknutí mezi veřejnost.

Při osvojení si významu proniknutí projektu do školního vzdělávacího programu se

objeví pozitiva jako:

 větší motivace všech zúčastněných

 pomoc rodičů

 seznámení veřejnosti s projektem

 možné získání zájmu a podpory zřizovatele

Škola má v obci důležité postavení.  Obec by měla mít  zájem o výbornou úroveň

vzdělávání.  Proto  je  spolupráce  školy  a  zřizovatele  na  mezinárodním  projektu

důležitá a může působit ve svém okolí. Mateřská škola musí ale přesvědčivě působit

na partnerské instituce a musí umět zdůvodnit přínos zapojení do projektu. Mateřská

škola by rovněž měla věnovat informace o svých aktivitách v mezinárodní spolupráci

a zapojení se do mezinárodního projektu místním médiím, jejichž prostřednictvím se

o záměrech školy dozví rodičovská a další veřejnost.

3.3 Fundraising
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Ve výše uvedené části práce byl zmíněn pojem fundraising. Nyní se k němu práce

vrací  v rozsáhlejší  míře.  Nové  slovo  fundraising  se  překládá  jako  získávání

prostředků  a   stále  více  se  užívá   ve  školství.  V poslední  době  se  slovo  téměř

nepřekládá a setkáváme se s ním v odborné sféře stále více.

Tato  strategie  získávání  financí  je  spojena  s pozitivním  a  kreativním

způsobem  myšlení.  Bez  kreativity,  chuti  experimentovat  a  vůle  uspět  je  slovo

fundraising pojmem bez života.

Fundraising není  nahodilá záležitost.  Je  to dlouhodobá záležitost,  která by

měla začínat efektivním plánováním a končit podrobným vyhodnocením. Na základě

toho  potom  můžeme  zjistit  jak  fundraising  zefektivnit.  Pokud  se  rozhodneme

plánovat zajištění financí na konkrétní projekt, musíme postupovat systematicky a

s rozvahou.

Jaké jsou způsoby fundraisingu?

 Telefonní fundraising – již známe poskytovatele, který již dar poskytl

 Osobní návštěva – osobní žádosti jsou nejúspěšnější, jednání jsou dlouhodobější

 Veřejné dobročinné akce – různé sbírky, koncerty…

 Poštovní styk – je nutné sestavit seznam lidí, kteří mají s mateřskou školou něco

společného, mají společné cíle

 Písemná žádost o grant – nenechme se odradit i když odpověď zní často NE

 Inzerce ve sdělovacích prostředcích – reklamy…

 Nedoporučuje se fundraising „ ode dveří ke dveřím“ – vstupování do soukromí

Fundraising není jen získávání financí. Patří sem i jiné zdroje:

 Kontakty – je dobré držet si klienty ( rodiče dětí), sympatizanty, zvát partnerské

organizace

 Dobrovolníci – např. na přepisování, opisování, další aktuální činnost. Tyto lidi

je nutné ocenit – hlavně poděkovat

 Služby – tisk zdarma, poradenství, protislužba…

 Vybavení – nezískáme peníze, ale sponzor nám poskytne např. staré počítače,

starou kopírku…

Tyto formy fundraisingu se často získávají lépe než –li finance. Důležité je vědět, že

fundraising je týmová hra a přesvědčit druhé může jen ten, kdo je přesvědčený. 9
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4. Nevšední možnosti partnerské spolupráce

Tato část práce bude čerpat z publikovaných zkušeností některých mateřských škol

v oblasti  česko-německých  výměn  dětí.  Na  základě  osobního  setkání  s některými

ředitelkami a učitelkami škol budou uvedeny konkrétní příklady jednotlivých aktivit

a budou zde popsány vlastní  zkušenosti. 

Jaké  byly  učiněny  konkrétní  kroky  ve  spolupráci  Mateřské  školy  Horažďovice

s partnerskou  Mateřskou  školou  v Drachselsried?  Došlo  k  uskutečnění  pracovní

schůzky  v německé  mateřské  škole  na  úrovni  managementu.  Této  schůzky  se

zúčastnil  rovněž  starosta  obce  Obersried  a  zástupkyně  Městského  úřadu

v Horažďovicích. Při  této schůzce se hovořilo o tom, proč  se obě  mateřské školy

chtějí setkávat. 

Došlo ke shodě na tom, že oběma stranám vyhovuje vzdálenost od státních hranic,

podobný styl mateřských škol a rovněž počínající partnerská spolupráce obcí.

Další  setkání  proběhlo na české straně  v mateřské škole,  kde se  konalo  pracovní

setkání obou pedagogických kolektivů.  Vychovatelky z německé mateřské školy si

prohlédly celou českou mateřskou školu a při  společném posezení  ředitelky škol

řešily  a  porovnávaly  další  možné  aktivity,  které  by  byly  přínosem jak  pro  práci

mateřských škol při obohacení školních vzdělávacích programů, tak také možnosti

návštěv, které by se dotkly přímo dětí, popřípadě i rodičů a zřizovatele.

 9.  Z materiálů  poskytnutých  na  mezinárodním  semináři  „  Odmalička-Von  klein  auf“.  Bad

Alexandersbad 3.-5.4.2006

 Při této pracovní schůzce se velký prostor věnoval též porovnávání národních

tradic a jejich využívání při naplňování programu mateřských škol.

Následující  setkání  proběhlo  na  území  německé  mateřské  školy,  kde  se

konala školní slavnost za vydatné pomoci zřizovatele a rodičů. Na tuto slavnost byly
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pozvány nejen české učitelky, ale rovněž děti. Legislativa je ale postavena tak, že

nebylo možné v daném časovém horizontu zajistit vše potřebné.

V současné době probíhá výměna korespondence a příprava na společný výlet

dětí na Šumavu.

4.1 Společný pobyt dětí v     české a mateřské škole  

Informace o setkávání dětí českých a německých mateřských škol bylo možné získat

na základě osobních rozhovorů s ředitelkami mateřských škol, které leží v blízkosti

hranic  s Německem  .Tyto  neformální  rozhovory  probíhaly  během  semináře

„ Odmalička….“ Velkou výhodou mateřských škol je přímá dostupnost vzhledem ke

vzdálenosti,  proto se mohou návštěvy dětí  uskutečňovat  každý týden.  Spolupráce

mateřských škol je vyvážená.Za pozornost stojí financování těchto setkávání, což je

pro mateřské školy dost závažný problém. Mateřské školy si hradí vlastní náklady

z vlastních prostředků a dále z prostředků Evropské unie v rámci programů Interreg

III a Phare CBC. 

Každé  setkávání  dětí  je  propojeno  také  s některými  problémy.  Jazyková

bariéra  vzniká  hlavně  u  dospělých.  Děti  se  ve  většině  případů  s jinak  mluvícími

dětmi  domluví.  Problémy  ale  vyvstávají  z hlediska  legislativy,  např.  pořizování

dětských  pasů  a  při  zajišťování  dopravy.  Často  chybí  návaznost  v přeshraniční

spolupráci když děti odejdou na základní školu.

4.2 Německá praktikantka v     české mateřské škole  

Následující část práce se bude věnovat možnostem přímého kontaktu prostředí české

mateřské školy s německou praktikantkou. Využitím podpory programů  a projektů

lze zajistit v mateřské škole přímou účast praktikantky, která po dohodě s vedením
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české mateřské školy vykonává praxi v prostředí české mateřské školy. Proč by se

tato  metoda  nemohla  dále  rozvíjet  obzvláště  když  je  zřejmý  zájem  německých

praktikantek? Jak je zřejmé, převážná většina ředitelek mateřských škol o této možné

formě  spolupráce nemá informace.  Pokud by se  tato  forma rozšířila  a  byl  by ze

strany českých mateřských škol zájem, mohl by vzniknout zajímavý model přínosný

pro všechny zúčastněné strany:

- jelikož je zřejmý zájem německých praktikantek, přicházejí  do mateřských škol

s jistým druhem nadšení a elánu, což se odráží v konečném výsledku, tj. zájem o

prohlubování  partnerské  spolupráce,  rozšiřování  náhledu  na  školství  v jiné

evropské zemi

- dochází k odstraňování jazykové bariéry jak dospělých tak dětí

- dochází k výměně zkušeností v oblasti předškolního vzdělávání

- dochází k odstraňování bariér, které pocházejí z minulých dob mezi oběma zeměmi

- dochází k prohlubování a prolínání národních zvyků a tradic obou zemí

- dochází k prohlubování „evropanství“ jak u dětí, tak u dospělých

 V současné  době  je  zřejmé,  že  forma praktikování  německé  praktikantky

v české mateřské škole je velmi zajímavou záležitostí. Ovšem přetrvávají problémy

při  zajišťování  tohoto projektu a těmi jsou finance.  Proto je stále více důležitější

umět se orientovat ve strukturách programů na jejichž základě je možné požádat o

finanční podporu.

5. Porovnání systému předškolního vzdělávání v     České republice a  

Německu

5.1. Předškolní vzdělávání v     Evropě  

22



Podle ISCED ( Mezinárodní norma pro klasifikaci ve vzdělávání), přijatá UNESCO

1997 je předškolní výchova charakterizována úrovní ISCED 0: „ uvedení dětí raného

věku do prostředí školního typu“. Znamená tedy různé typy vzdělávacích programů,

určených pro děti předškolního věku, realizované v mateřských školách.

Ve většině zemí jsou mateřské školy samostatnými institucemi. Ve vyspělých zemích

je  míra  účasti  dětské  populace  v předškolním vzdělávání  poměrně  vysoká.  Česká

republika patři k zemím s vysokou účastí.

Základní cíl je ve všech rozvinutých zemích v zásadě shodný:

-připravit dítě pro život ve společnosti, vybavit je určitými poznatky a dovednostmi

pro  vlastní  rozvoj  a  vzdělání.  Tento  cíl  je  deklarován  v různých  dokumentech

národní vzdělávací politiky jako jsou ústava, listina práv dítěte, národní vzdělávací

programy a kurikulární materiály určené pro předškolní vzdělávání.

Předškolní  vzdělávání  tvoří  první  fázi  celoživotního  vzdělávání.  Proto  je

institucionální  předškolní  vzdělávání  i  vzhledem  k dosavadním  mezinárodním

zkušenostem všeobecně podporováno. 10

5.2 Předškolní vzdělávání v     České republice  

Česká republika se svou koncepcí zahraniční politiky přihlásila k vizi sjednocené,

demokratické, sociálně spravedlivé, prosperující a mírové Evropy bez napětí, Evropy

svobodných občanů  a  spolupracujících  regionů.  V tomto  pojetí  bude mezinárodní

spolupráce  České  republiky  ve  všech  oblastech  vzdělávání  realizována  tak,  aby

svými  důsledky  přispěla  k prohloubení  její  integrace  do  evropských  struktur.

Cílevědomým  rozvojem  mezinárodní  spolupráce  bude  podpořena  postupná

internacionalizace vzdělávání a upevňování multikulturních postojů dětí, mládeže a

dospělých.

10 6 Opravilová,E. . Od předškolní výchovy k předškolnímu vzdělávání. Přednáška studia Školský
management, Praha 2004

Institucionální  předškolní vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny,

doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí a obohacuje. Je organizováno především

v mateřských školách a zahrnuje zpravidla děti ve věku od tří do šesti let. Předškolní

vzdělávání není povinné. Má pozitivní vliv na pozdější úspěšnost dětí, úroveň jejich
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výkonů  i  schopnost  společenské  integrace.  Vzhledem  k významu  předškolního

vzdělávání  jako  počáteční  etapy celoživotního  učení  je  třeba  dále  zlepšovat  jeho

kvalitu a dostupnost.

Výchovné působení v předškolním vzdělávání směřuje především k rozvoji:

- Komunikačních dovedností

- Rozhodovacích dovedností

- Interpersonálních dovedností

- Dovednosti celoživotního učení

Z tohoto pojetí vychází Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

V České  republice  deklaroval  strategické  záměry  v oblasti  výchovy  a  vzdělávání

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice ( Bílá kniha 2001). V něm je

konstatováno,  že  předškolní  vzdělávání  tvoří  významnou  etapu  celoživotního

vzdělávání a osobnostnímu rozvoji dítěte prospívá.

 

5.3Předškolní vzdělávání v     Německu ( region Severní Porýní – Vestfálsko)  

Německý  školský  systém  vychází  ze  spolkového  uspořádání  politické  struktury

země. Každá ze 16 spolkových zemí má svou vlastní školní soustavu a může mít i

vlastní  legislativu.  Organizace  spolkových školských systémů  musí  být  v souladu

s celkovou administrativou.  Spolková  vláda  má  odpovědnost  za  vzdělání,  vědu a

výzkum v řadě oblastí. Jednotlivé země spolupracují na federální úrovni. Cílem této

spolupráce  je  zajistit  základní  společné  struktury  a  obsah  na  všech  úrovních

školského systému. Společné prvky se  uplatňují především v délce školní docházky,

v organizaci školního roku, v označování vzdělávacích institucí a jejich

organizačních  forem,  v zajištění  propustnosti  mezi  stupni  a  typy  škol,  v systému

hodnocení a certifikátů. Koordinací této spolupráce je pověřena Konference ministrů

kultury  a  školství.  V jednotlivých  zemích  je  školství  řízeno  zemskými  ministry,

v jejichž kompetenci je rozhodovat o zřizování škol, jejich financování a o kurikulu.

Zatímco ve své struktuře je německé školství  označováno za dosti  konzervativní,

prošlo  hlubokými  vnitřními  proměnami  podporovanými  inovacemi  kurikula,
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zakládáním alternativních škol a rozvinutým systémem dalšího vzdělávání, včetně

systému politického a společenskovědního vzdělávání.11

Předškolní  vzdělávání  má  samostatný  vzdělávací  úkol.  Je  odvozován

z vědeckých poznatků. Tyto poznatky mohou být brány jako základ vzdělávací teorie

raného dětství.Kromě toho poskytuje předškolní vzdělávání nabídku, která doplňuje

a  podporuje  rodinu.  Výchova,  vzdělávání  a  opatrování  tvoří  v německé  mateřské

škole jednotu, která má dítěti poskytnout co nejlepší rámec k rozvoji jeho vlastních

vzdělávacích potenciálů.. 

Pro realizaci  vzdělávacích,  výchovných a  opatrovnických  úkolů  v praxi  musí  být

zajištěna:

a) orientace na subjektivní pohled na svět

      b)   orientace na všední den dítěte a živý svět

c)  orientace  na  humanistické  hodnoty  demokratické  společnosti  a  participaci  dětí,

jakož  i  zohlednění  individuálních,  sociálních,  kulturních  potřeb  a  specifických

potřeb vzhledem k pohlaví

5.4 Porovnání  managementu škol

Česká republika:

a) Rozvoj řídících pracovníků  

Usnesením vlády č. 113 ze dne 7. února 2001 byl schválen Národní program rozvoje

vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha. 

11.  Walterová,  E.:  KKKurikulum  proměny  a  trendy  v mezinárodní  perspektivě.  Masarykova

univerzita, Brno 1994, str.118-119

Ta  spatřuje  v přípravě  ředitelů  jednu  z možností  jak  zajistit  vysokou  úroveň

výchovně  vzdělávacího procesu.  Velmi  kladným prvkem je  schválení  dokumentu

Koncepce dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, který vymezuje

oblasti  vzdělávání  vedoucích pracovníků  ve  školách a školských zařízeních.  Patří
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sem  Funkční  studium  I,  které  je  určeno  především  začínajícím  ředitelům  škol.

Funkční studium II  pro řídící  pracovníky ve školství je určeno zkušeným řídícím

pracovníkům ve školství. Funkční studium II – DiV je zaměřeno na profesionalizaci

řídících pracovníků. Dalším typem je bakalářské studium Školský management. Toto

studium  je  zaměřeno  na  profesionalizaci  pracovníků  v oblasti  školství.  Celkově

vzato,  systém  studia  pro  řídící  pracovníky  v oblasti  školství  v České  republice

poskytuje kompletní přípravu pro začínající i zkušené řídící pracovníky.

b) Odpovědnost ředitelů škol

- ředitel školy vykonává státní správu ve školství

-  ředitel školy má značnou zodpovědnost a to v oblasti ekonomické, pracovně 

   právní, v oblasti plánování, vedení lidí, v motivaci, týmové práci

 - spolu se svým týmem stanovuje školní vzdělávací program

 - rozhoduje o správních úkonech

Německo:

a)  Rozvoj řídících pracovníků

Vzdělávací soustava se může lišit od jedné spolkové země ke druhé. Proto je také

odlišné  vzdělávání  pro  funkci  vedoucího  pracovníka  školy.  Ředitel  školy  má

v Německu postavení státního zaměstnance, jenž je zaměstnán příslušnou spolkovou

zemí.  Odpovídá hlavně  za  řízení  a  správu školy podle  rozhodnutí  dané spolkové

země. Vedoucí pracovníci neprocházejí před nástupem do funkce žádným školením.

Je tomu tak prý proto, že se předpokládá, že dobrý třídní učitel bude samozřejmě i

dobrým ředitelem. Přesto v každé spolkové zemi existuje instituce pro další odborný

vývoj, která také zajišťuje vzdělávání pro nově jmenované ředitele škol. V některých

zemích  byly zavedeny kurzy před nástupem do funkce.  Je  zajímavé,  že  účast  na

těchto kurzech je různá a nižší, než jaká je potřeba. V posledních letech se diskutuje

o potřebě vypracovat modely centralizovanějšího přístupu k rozvoji funkce ředitele

školy. 12

b) Odpovědnost ředitelů škol

Základní  zodpovědnost  za  školy  mají  v Německu  spolkové  země.  V každé  zemi
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odpovídá  ministr  školství  za  plánování,  organizaci,  management  a  dohled  nad

školami Pravomoci ředitele školy jsou omezeny povahou byrokracie systému. Podle

Hubera  a  Rosenbusche  (  2000)  nemají  ředitelé  pravomoc  jmenovat  a  propouštět

pracovníky školy a mají malé možnosti zasahovat do školního kurikula, velmi málo

mohou ovlivňovat školní financování. Na úrovni školy ovšem mají odpovědnost za

celkový management školy a za vymáhání předpisů. Mají také určitý pedagogický

úvazek, a to podle toho, kolik je na škole žáků. Obecně je hlavním úkolem ředitele

organizovat chod školy. 13

Porovnání oblasti managementu v     uvedených zemích  :

Z výše uvedeného vyplývá, že řídící pracovníci ve školství v České republice mají

mnohem obsáhlejší odpovědnost při výkonu své manažerské funkce. Pravdou ale je,

že  na  tuto  zodpovědnou  práci  se  snaží  systém vzdělávání  reagovat  a  ředitelé  se

mohou vzdělávat na několika úrovních. Zřejmý je i větší zájem o další vzdělávání

než-li v sousední zemi.

12. www.RVP.cz

13. Slavíková,L., Karabec,S. Ředitel školy-leader i manažer, Praha-Manchester 2003, str.38

6. Přínos partnerské spolupráce mateřských škol

Pokud hovoříme o partnerské  spolupráci  mateřských škol,  musíme  vědět,  že  tato

spolupráce vzniká na základě zájmu lidí, kteří chtějí na základě vzniklých výsledků

rozvíjet  nejen oblast  školství,  ale  také oblast  rozvoje regionů  zúčastněných zemí,
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které  spolu  mají  společnou státní  hranici.  Na  základě  zkušeností  z historie  právě

České republiky a Německa, potažmo regionu Šumava je zřejmé, že obyvatelé těchto

regionů mohou mít v sobě zakořeněny některé negativní zkušenosti.

„ Zde, na někdejším rozhraní studené války, převládají v mínění obyvatel daleko více

rituály odcizení než rituály pospolitosti.“Viz hlavní teze a cíle badatelského záměru

„Historické vlivy v     identitě příhraničních regionů“  14  

6.1 Popis pomocí analýzy SWOT

Pokusme  se  pomocí  analýzy  SWOT  popsat  význam  mezinárodní  partnerské

spolupráce pro školy:

Silné stránky:

 blízkost hranic

 vstup ČR do Evropské unie

 vyšší frekvence německého jazyka vzhledem k poloze regionu

 mezinárodní spolupráce již vzniklá - ZŠ, město

 účastníci si přirozeně osvojují jazykové dovednosti

 čerpání nových námětů pro práci s dětmi

 motivace v práci učitelek mateřské školy

14. Bonacková R.: Nové cesty v příhraniční spolupráci. Tandem Regensburg a Tandem Plzeň,duben

2004

Příležitosti:

 partnerská spolupráce přispěje k zařazení nových námětů  v práci mateřské

školy

 *seznamování se s cizím jazykem přirozenou formou

 ovlivnění image mateřské školy
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 zveřejněním aktivit se podporuje publics relation

 posílení mateřské školy vzhledem ke konkurenčním aktivitám

 zapracování partnerské spolupráce do školního vzdělávacího programu

 při využívání aktivit rodičů posílení spolupráce s rodiči

 při konzultacích se zřizovatelem posílení spolupráce na této úrovni

 možnost získání finančních prostředků z vypracovaných projektů

 spolupráce s organizacemi , které se zabývají mezinárodní spoluprací dětí a

mládeže

Z uvedeného vyplývá, že jsou  silné stránky a  příležitosti  jasně vymezeny. Pokud

nebudou pouze formální, činnost škol by velmi získala.

Dále porovnáme silné stránky a příležitosti se slabými stránkami a hrozbami.

Slabé stránky:

 nevyužitelnost ve vlastní práci s dětmi a v práci pro školu

 jazyková výbava

 financování dopravy dětí

 náročnost po stránce organizační vzhledem k věku dětí

 četnost komunikace a návštěv vzhledem k další náročné práci managementu

škol

Hrozby:

 nedostatek financí

 legislativní překážky

 nevybavenost dětí cestovním pasem

 nepřipravenost na možnost nově pojmout vzdělávání v mateřské škole

 možná neochota některých pracovníků

 nezájem  managementu  škol  vzhledem  k  přetížení  z  důvodu  narůstající

byrokracie
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Jak je z uvedeného patrné, školy se musejí potýkat rovněž s problémy, které pokud se

rozhodnou pro využití partnerské spolupráce, musejí překonávat. Přesto je patrné, že

silné stránky a příležitosti v mnohých případech překonají hrozby a slabé stránky

a  že  pokud  se  management  škol  se  svým  týmem  rozhodne  pro  partnerskou

spolupráci, škola tím jedině získá v mnoha oblastech.

7. Pomoc školám při česko-německé spolupráci

Přesto, že se zabýváme velmi „ mladou“ oblastí, jelikož v oblasti mateřských škol

vše  teprve  začíná  co  se  týká  přeshraniční  spolupráce,  je  zřejmé,  že  pravidelná  a

dlouhodobá  setkávání  předškolních  dětí  jsou  důležitým  přínosem  k rozvoji

příhraničních  regionů.  Setkávání  přináší  mnoho  pozitiv  jak  pro  děti,  tak  pro

pedagogy a práci škol vůbec. Dochází k přirozenému rozvoji cizího jazyka, navazují

se nové vztahy jak dětí, tak dospělých a pomáhají se odbourávat předsudky zděděné

z minulých dob. 

7.1 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM

Jak již bylo zmíněno v jiných částech práce, spolupráce mateřských škol přináší též

řadu obtíží. Školám, které by chtěly v dané oblasti pracovat často chybí organizační a

finanční podpora, někdy vhodný partner nebo vhodné metodické materiály. Zde je

velmi  pozitivním  přínosem  pomoc  center,  které  se  zabývají  programy  pro

partnerskou  spolupráci  škol  .  Jedním z takových  center  je   Koordinační  centrum

česko-německých výměn mládeže TANDEM, které má sídlo na české straně v Plzni

a na německé straně  v Regensburgu. Vzhledem k tomu, že Plzeň  je svou polohou

našemu sídlu blízko, bylo celkem snadné navázat s tímto centrem spolupráci a využít

nabídek k lepší orientaci v dané problematice.

TANDEM  vznikl  v roce  1997.  Zpočátku  svého  působení  poskytoval

informace,  dále  zprostředkovával  vhodného  partnera  pro  školy.  V současné  době

začíná působit i v oblasti mateřských škol. TANDEM financuje MŠMT a patří pod
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ZČU Plzeň.  S tím,  že  se  činnost  TANDEMU  začala  obracet  na  mateřské  školy,

vznikl  Projekt  Odmalička,  který je  finančně  podporován Nadací  Roberta  Bosche,

Plzeňským krajem a Evropskou komisí v rámci programu Interreg III A.

TANDEM je pro školy důležitým pomocníkem protože:

- znamená nejen výměny české a německé mládeže, ale i spolupráci mladých lidí

- podporuje učitele a pracovníky s dětmi a mládeží

-podněcuje výměnné projekty a napomáhá zainteresovaným školám 

  při  prohlubování kontaktů

- poskytuje poradenské služby a podporuje organizace,které realizují česko-německé

  výměny

- má celorepublikovou působnost

K dispozici jsou tzv.„kontaktíci“, tj. spolupracovníci zodpovědní za zprostředkování

vhodných  kontaktů.  TANDEM  rovněž  pořádá  partnerské  burzy,  na  kterých  lze

navázat  osobní  kontakty.  TANDEM  pořádá  semináře  a  konference  k různým

tématům( management, fundraising). 15

15. www.tandem.adam.cz

8. Šetření k možnostem využití mezinárodní spolupráce v praxi škol

8.1 Cíle šetření

Šetření bylo zorganizováno v regionu, který má svou polohou blízko k mezinárodní

spolupráci. Ta byla směrem na západ do roku 1989 potlačována, o to by mohla být v
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současné době pestřejší. Pro daný region / okres Klatovy/ je typické, že se velká část

území nachází v pohraničí,  proto je tato poloha ideální pro organizování různých

druhů spolupráce i pro malé děti. Hlavním cílem šetření bylo zjistit, zda-li školy již

navázaly partnerskou spolupráci a dále bylo cílem zjistit názory řídících pracovníků,

zástupců  obcí  a  veřejnosti.  Jelikož  je  okres  Klatovy  netradiční  svou  rozlohou  a

skladbou osídlení ,je zde málo škol, které jsou plně samostatnými právními subjekty.

Většina mateřských škol se stala součástí škol základních, anebo velké množství škol

mateřských bylo sloučeno v jeden právní subjekt. Z tohoto důvodu se šetření obrací

nejen  na  školy  mateřské,  ale  i  na  školy  základní  a  to  úplné  či  neúplné,  jejichž

součástí je mateřská škola.

Cílové skupiny na které bylo zaměřeno dotazníkové šetření:

a) starostové měst a obcí

b) ředitelé škol -  v tomto regionu je síť škol velmi vzdálenostně rozsáhlá ( Šumava a

Pošumaví), v obcích jsou školy převážně jednotřídní( MŠ), anebo málotřídní( ZŠ).

Proto zde byla tendence školy slučovat v jeden právní subjekt.

c) management partnerské mateřské školy v SRN

d) rodiče kmenové mateřské školy

Všechny výše jmenované skupiny byly pro šetření důležité, neboť na základě jejich

postojů, názorů a reakcí se naskytla příležitost zjistit zájem o tento typ nadstandardní

aktivity,  která  může  nejen  velmi  obohatit  činnost  školy  v oblasti  vzdělávání,  ale

může posílit i zájem rodičů o školu a zajistit dětem rozhled za hranice své vlasti a

přitom se nenásilnou formou seznamovat s cizím jazykem. Šetření dále zjišťovalo jak

je využívána poměrně silná stránka partnerské spolupráce v daném regionu a tou je

těsná blízkost hranic. Dále šetření sledovalo vztah zřizovatele a škol v dané oblasti,

která  může  pozitivně  ovlivňovat  vztahy  těchto  institucí.  V  neposlední  řadě

dotazníkové šetření sledovalo informovanost a zájem rodičů, který souvisí vůbec s

obecnou spoluprácí školy a rodičů.  Tam, kde učitelky plně  podporují partnerskou

spolupráci  je  informovanost  téměř  stoprocentní.  Celý  text  dotazníků,  který  měla

každá skupina upraven podle postavení respondentů, je uveden v příloze.
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Dotazníky byly rozeslány prostřednictvím elektronické pošty starostům měst

a obcí, ředitelům škol v působnosti pověřených obcí a dále byly rozdány rodičům

kmenové mateřské školy.

8.2 Výsledky šetření

Bylo  rozesláno  161  dotazníků,  z toho  se  jich  vrátilo  85  vyplněných,  které  byly
zahrnuty do vyhodnocení. Vyřazeno bylo 9 dotazníků, které přišly až po zpracování
dat.
Došlé dotazníky:

Oslovený
respondent

Počet
rozeslaných a

rozdaných
dotazníků

Počet
vrácených

plně
vyplněných
dotazníků

%

Starostové obcí
a měst

10 4 40%

Ředitelé škol 50 20 40%
Rodiče
mateřské školy

100 60 60%

Management
partnerské
mateřské školy

1 1 100%

Celkem 161 85 53%

Na této tabulce je patrné, že ředitelé škol nejeví o partnerskou spolupráci velký zájem
a podle neoficiálních odpovědí jsou v současné době  vytíženi jinými povinnostmi,
tudíž  nemají  časové  možnosti  pro  mezinárodní  spolupráci.  Tam,  kde  tato  oblast
funguje, byla zavedena již v minulých letech.

1. Starostové měst a obcí
Z rozeslaných dotazníků se vrátil poměrně malý počet. Odpověděli starostové 3 měst
a jedné obce. Ve všech došlých dotaznících je patrné, že mezinárodní spolupráce je
aktuální oblastí.

 1. otázka: V čem spatřujete hlavní přínos partnerské mezinárodní spolupráce obcí a
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měst? 

Tato otázka zjišťovala postoj státní samosprávy k mezinárodní spolupráci obecně.

Respondentům  bylo  nabídnuto  5  oblastí,  které  měly  ohodnotit  od  1  do  5  podle

největšího významu.

Ohodnocení body – počet získaných bodů od všech dotázaných starostů
Ohodnocení procenty – 100% = počet starostů X nejvyšší možné ohodnocení

Ohodnocení
body

%

1. Upevnění tradic 10 50%
2. Rozvoj kulturních zvyklostí 13 65%
3. Odstraňování jazykové bariéry 17 85%
4. Získávání finančních prostředků 14 70%
5. Jiný – jaký? 8* 40%

*navazování a upevňování přátelství  
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1.otázka: V čem spatřujete hlavní přínos mezinárodní spolupráce škol? 

Tato otázka měla posoudit náhled zřizovatele na některé posuzované oblasti, které se

mohou vlivem mezinárodních aktivit škol rozvíjet. Jako ve výše uvedeném dotazu bylo

respondentům nabídnuto totéž řešení.
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Ohodnocení body – počet získaných bodů od všech dotázaných starostů
Ohodnocení procenty – 100% = počet starostů X nejvyšší možné ohodnocení

Ohodnocení
body

%

1. Odstraňování jazykové bariéry 19 95%
2. Obohacení práce školy, výměna

zkušeností
16 80%

3. Materiální výhody 10 50%
4. Prezentace školy 11 55%
5. Jiný – jaký? 8* 40%

*navazování a upevňování přátelství
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Jak je patrné, starostové obcí se shodnou, že největším přínosem partnerské spolupráce jak pro obce, tak pro
školy je odstraňování jazykové bariéry.

3.otázka: Podporujete aktivitu škol, které pracují se zahraniční školou? 

Tato otázka mapovala přehled zřizovatelů o aktivitách svých škol, který ovlivňuje

také schopnost managementu školy se zřizovatelem spolupracovat, komunikovat a

zajišťovat public relations. 

Respondentům byly nabídnuty odpovědi ano X ne.
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Odpověď Počet odpovědí %
ANO 4 100%
NE 0 0%

4.otázka: Pokud ano, jak?

Tato otázka sledovala možnost spolupráce škol a zřizovatelů a navazovala na dotaz

předchozí.

Nejčastější odpovědi: finanční pomoc, zajištění kontaktů, vyhledávání projektů.

Z odpovědí je patrné, že spolupráce zřizovatele  a škol zejména ve městech v regionu

je na slušné úrovni.

5. otázka: Využíváte finanční podpory projektů v dané oblasti? 

Tato otázka byla důležitá z toho důvodu, že pokud je komunikace se zřizovatelem na

dobré úrovni, je možné zapojit se do některých programů společně.

Respondentům opět byly nabídnuty dvě odpovědi – ano X ne.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 4 100%
NE 0 0%

6.otázka: Pokud ano, kterých? 

Dotaz  sledoval  využití  projektů  městy  a  obcemi  jelikož  některé  projekty  mohou

využívat rovněž školy. Dotaz navazoval na dotaz předchozí

Nejčastěji jmenované projekty: PHARE, INTEREGG III.A

7.otázka:  Chystáte  v rámci  dlouhodobého  rozvoje  města  projekt  na  obohacení,

prohloubení mezinárodní spolupráce? 

Dotaz byl směřován na aktuálnost uvedené problematiky. Respondenti se vyjadřovali

jako ve výše položených dotazech.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 4 100%

36



NE 0 0%

* někteří starostové uvedly, že se tímto již zabývají

8.otázka:  Chystáte  se  v nejbližší  době  zapojit  do mezinárodní  spolupráce i  další

organizace ve městě? 

Tento dotaz sledoval snahu státní samosprávy o spolupráci na dalších úrovních ve

městě a spojování veřejného života.

Respondenti se vyjadřovali jako ve výše položených dotazech.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 4 100%
NE 0 0%

Dotaz byl směřován do zapojení všech oblastí veřejného života ( školy, spolky, kulturní zařízení…)

9.otázka:  Máte  přehled  o  tom,  které  školy  ve  vaší  působnosti  spolupracují  se

zahraniční školou a na jaké úrovni? 

Dotaz  opět  zkoumal  informovanost  a  přehled  zřizovatelů  škol  a  zájem  o  jejich

aktivity. 

Opět byly nabídnuty dvě odpovědi ano X ne.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 4 100%
NE 0 0%

10.otázka: Vyjmenujte okolnosti, které mohou na úrovni spolupráce měst a obcí

způsobovat „překážky“ v mezinárodní spolupráci.

Ohodnocení body = kolikrát byla nabídnutá možnost využita
Procenta = 100% = počet starostů X maximální počet bodů

Možnosti Ohodnocení
body

%

Finance 3 75%
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Neochota ze strany
zaměstnanců

1 25%

Nezájem partnerské
strany

0 0%

Legislativa 1 25%
Jazyková bariéra 4 100%
Jiné – vzdálenost 1 25%
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11.otázka:  vyjmenujte  prosím  státy  a  města,  se  kterými  udržujete  partnerskou

spolupráci: 

Tento dotaz byl položen pro zmapování dané oblasti.

SRN se objevila ve všech případech, ze zemí s delší vzdáleností od hranic se jedná o

Francii, Holandsko, Švýcarsko.

2. Ředitelé škol

Z celkového počtu rozeslaných 50 dotazníků  se jich vrátilo pouze 20. Neoficiálně

přišla od některých kolegů odpověď, že není už v jejich časovém rozvrhu místo na

další  aktivity  typu  mezinárodní  spolupráce.  Tito  ředitelé  neposlali  dotazník  ani

prázdný.

1.otázka: spolupracujete se zahraniční školou? 
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Tato otázka měla zmapovat školy, které se daným typem aktivity zabývají. Jednalo

se nejen o školy mateřské, ale i základní, které mají mateřskou školu jako součást.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 12 60%
NE 8 40%

                          

ANO

NE

2.otázka: pokud ne, měli byste v budoucnu zájem o spolupráci?

 Respondenti se měli vyjádřit o svém zájmu. Tato otázka ale nehovoří za celou školu,

protože  osloveni  byly  pouze  ředitelé  škol.  Je  možné,  že  by  odpovědi  dalších

pracovníků byly rozdílné. Nutné je podotknout, že vždy za rozhodnutím k danému

tématu stojí vedení školy.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 17 85%
NE 3 15%

                           

ANO

NE

3.otázka:  myslíte  si,  že  je  mezinárodní  spolupráce důležitým přínosem pro práci

školy? 
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Otázka  sledovala  postoje  a  názory  ředitelů  škol.  Byly  jim  nabídnuty  pouze  dvě

odpovědi na které navazuje další dotaz.

ANO X NE

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 20 100%
NE 0 0%

4.otázka: pokud ano, v čem? 

Respondentům bylo nabídnuto 5 možností, které měli ohodnotit body od 1 do 5 podle

důležitosti.

Ohodnocení body – počet získaných bodů od všech dotázaných ředitelů škol
Ohodnocení procenty – 100% = počet ředitelů X nejvyšší možné ohodnocení

Ohodnocení %
1. Obohacení vzdělávací práce 66 66%
2. Posílení finanční stránky 38 38%
3. Odstraňování jazykové bariéry 96 96%
4. Prezentace, prestiž školy 68 68%
5. Výměna zkušeností 98 98%
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Na základě uvedených výsledků se jeví, že se vzrůstající možností obohacovat školní
vzdělávací programy je snaha získávat informace i z dalších oblastí.

5.otázka: preferujete partnerskou spolupráci na úrovni: 

Zde se mohli respondenti vyjádřit podle druhu svého zaměření.
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Možnosti Označení %
Pedagogů 0 0%
Dětí 0 0%
obě oblasti 20 20%

6.otázka: myslíte si, že by měl zřizovatel podporovat mezinárodní spolupráci škol?

Tato otázka opět sleduje náhled na spolupráci škol a zřizovatele. Byly nabídnuty dvě

odpovědi.

ANO X NE

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 20 100%
NE 0 0%

7.otázka: pokud ano, jak, uveďte příklady, napište jak vám zřizovatel pomáhá v této

oblasti 

Otázka  sledovala,  zda  školy  požadují  pomoc  od  svých  zřizovatelů  a  typy  dané

pomoci školám.

Převaha odpovědí: finance
8.otázka:  uveďte  překážky,  které  brzdí  uskutečňování  návštěv  partnerských  škol

Ředitelům  škol  bylo  nabídnuto  9  možností  na  které  odpovídali  podle  zadání.

Překážky byly na rozdíl od obcí a měst aktualizovány s ohledem na účast dětí.

Ohodnocení body – počet získaných bodů od všech dotázaných ředitelů škol
Ohodnocení procenty – 100% = počet ředitelů X nejvyšší možné ohodnocení

ANO Spíše ANO NE Spíše NE
1. Legislativa 5/ 25% 5/ 25% 6/ 30% 4/ 20%
2. Vybavení dětí cestovním

pasem      *
6/ 30% 2/10% 7/ 35% 5/ 25%

3. Doprava 7/35% 5/ 25% 4/ 20% 4/ 20%
4. Finanční náročnost 12/60% 8/ 40%         0/  0% 0/  0%
5. Ochota pedagogů   0/  0 % 4/ 20% 6/ 30% 10/50%
6. Nezájem rodičů 0/  0% 5/ 25% 5/ 25% 10/ 50%
7. Vzdálenost partnerské školy 8/40% 3/ 15% 6/ 30% 3/ 15%
8. Jazyková bariéra 6/30% 10/ 50%        0/   0% 4/ 20%
9. Jiné – jaké?*1
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* výsledky odpovědí zřejmě souvisí s tím, že odpovídali i ředitelé sloučených škol,
kde vybavení větších dětí cestovním pasem je běžnější než u dětí předškolních
*1  objevovaly  se  odpovědi  typu-náročnost  na  práci  ředitele,  na  partnerství  už
nezbývá sil

3. Management partnerské mateřské školy v SRN

1.otázka: je pro Vás přínosem spolupráce s MŠ v ČR? 

V této otázce měli  partneři vyjádřit  svůj  základní postoj a to ten, zda mají zájem

spolupracovat s partnerskou školou

ANO X NE

2.otázka:  pokud   ano,  ohodnoťte  prosím  stupnicí  1-5,  přičemž  5  má  největší

důležitost,dané oblasti 

Respondenti měli přidělením bodů zhodnotit přínos partnerské spolupráce. Bylo jim
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nabídnuto 5 oblastí, které měli ohodnotit v rozpětí od 1 do 5 bodů podle důležitosti.

  Ohodnocení %
1. Obohacení výchovně vzdělávací práce 5 100%
2. Posílení finanční situace školy 1 20%
3. Prezentace školy 1 20%
4. Odstraňování jazykové bariéry 5 100%
5. Upevňování tradic 3 60%
6. Jiné-jaké?           0          0 %
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3.otázka: posuďte, zda-li jsou dostačující intervaly kontaktů: 

Partneři měli posoudit, zda-li jsou kontakty a další formy spolupráce dostačující

ANO X NE

4.otázka:  chtěli byste se při naší spolupráci více zaměřit na kontakty ( zaškrtněte,

můžete i více možností) 

V této otázce bylo sledováno, zda by chtěli  partneři  spolupracovat výrazněji  v některé z
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uvedených oblastí. Měli zaškrtnout nabídnuté možnosti.

a) s pedagogy

b) s dětmi

c) s rodiči

d)         s další veřejností / zřizovatel…/

5.  otázka:  měli  byste zájem o vzájemné hospitace učitelek v době  výchovné práce

MŠ? 

Zde byla nabídnuta možnost odpovědět na zájem o případné vzájemné hospitace učitelek v

době výchovné práce v MŠ.

ANO X NE

6. otázka: podporuje Vaší spolupráci s naší MŠ Váš zřizovatel? :

 V této otázce byla sledována oblast spolupráce se zřizovatelem

ANO X NE

7. otázka: pokud ano, jak?

Finance, uvolňování personálu k návštěvám

8. otázka: přivítali spolupráci s naší MŠ rodiče dětí? 

Tento dotaz zkoumal zájem rodičů o spolupráci v partnerské škole.

ANO X NE

9. otázka: Podobně jako u českých rodičů byla sledována spolupráce s rodiči

ANO X NE

10. otázka: Pokud ano, jakým způsobem ?

 Zakroužkujte prosím vybranou oblast, může být i více oblastí:

a) finanční pomoc

b) zajištění dopravy

c) zajištění pasu pro děti
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d) doprovod

e) zajištění dárků

f) jinak – jak? Spolupráce při společných akcích

4. Rodiče kmenové mateřské školy

1.otázka:  víte  o  tom,  že  naše  mateřská  škola  spolupracuje  s partnerskou  školou

v SRN? 

Tato otázka mapovala informovanost rodičů o dané činnosti mateřské školy.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 48 80%
NE 12 20%

               

ANO

NE

2.otázka: Souhlasíte s touto aktivitou MŠ? 

Tento dotaz zkoumal zájem rodičů o tuto aktivitu mateřské školy.

Odpověď Počet odpovědí %
ANO 60 100%
NE 0 0%

3.otázka: Informace o spolupráci se dozvídáte: (zaškrtněte) 
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Respondentům byla nabídnuta škála možností, kde měli vybrat jakým způsobem se o

této aktivitě dozvěděli.

Procenta – 100% = 48

Možnosti Počet odpovědí %
a)ze školního tisku 39 81%
b)z místního tisku 22 46%
c)od paní učitelek 18 38%
d)od dětí 9 19%
e)z nástěnek 31 65%
f)jinak-jak?  *

* www.stránky školy

- rodiče vybíraly více možností najednou

4.otázka:  v čem  si  myslíte,  že  je  tato  aktivita  pro  mateřskou  školu  a  pro  děti

prospěšná? 

Tento dotaz se zabýval zjištěním, jaký mají rodiče názor na prospěšnost partnerské
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spolupráce pro děti.

- nejvíce odpovědí bylo typu:- seznámení se s cizím jazykem

- seznámení se s novým prostředím

- seznámení se s jinou kulturou

- seznámení se s novými kamarády

- první zkušenosti s pojmy stát, státní hranice

- poznání jiných metod práce s dětmi

- čerpání nápadů od kolegyň

5.otázka: jakým způsobem byste byli ochotni pomoci mateřské škole v tom, aby se

mohla spolupráce rozšiřovat?

 Dotaz zjišťoval postoj rodičů v možném jejich zapojení při pomoci mateřské škole

v uskutečňování  mezinárodní  spolupráce.  Byly  nabídnuty  možnosti,  které  měli

respondenti označit.

Procenta- 100% = 60 rodičů

Možnosti Počet

odpovědí

%

a) finanční pomoc 26 46%
b) zajištění dopravy 5 8%
c) zajištění pasu pro děti 31 52%
d) doprovod 28 47%
e) zajištění dárků 19 32%
f) jinak-jak?
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Někteří rodiče odpověděli na více druhů  možností.

8.3 Analýza stanovených hypotéz

Na stanovené hypotézy v úvodu práce lze na základě poznatků získaných výzkumem 

odpovědět následovně:

1.Příhraniční spolupráce není v mateřských školách plně  využívána z důvodů  finančních

problémů,  jazykové  bariéry  a  časových  možností  při  současném vytížení  managementu

škol.

Tato hypotéza se v rámci výzkumu potvrdila v oblasti finančních a časových problémů. 

I když byly osloveny školy v příhraniční oblasti, výzkum potvrdil, že ředitelé škol 

(  sloučené  i  samostatné  mateřské  školy)  vidí  největší  problém  v oblasti  finančních

záležitostí. Jako významný problém se pro management škol v současné době jeví časová

náročnost při řízení škol. Ředitelé již nemají prostor pro další aktivity jako je mezinárodní

spolupráce i když je zřejmé, že je pro školu značným přínosem. 

Hypotéza se plně nepotvrdila v tvrzení, že je jazyková bariéra příčinou nevyužívání

mezinárodní spolupráce. Zde zřejmě  sehrává roli vliv prostředí a kultury, kdy vzhledem

k blízkosti hranic vstupuje německý jazyk přirozeně mezi obyvatele daného regionu. Přesto

v současné době, kdy se do popředí zájmu dostává ve školách jazyk anglický, může vznikat

v česko-německé komunikaci v současné populaci problém.
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2. Školy, které spolupracují s partnerskou školou, využívají danou aktivitu převážně  pro

prezentaci a prestiž školy, pro odstraňování jazykové bariéry, méně často pro obohacení

vzdělávacího procesu  a pro výměnu zkušeností.

Tato hypotéza  se potvrdila  částečně.  Je  pravdou,  že  v současné době,  kdy vládne mezi

školami konkurenční prostředí, využívají školy nadstandardní aktivity pro svou prezentaci.

Proto označují ředitelé škol mezinárodní spolupráci jako přínos v oblasti prezentace školy.

Rovněž je pro rodiče zajímavý údaj o tom, že se mateřská škola zabývá při práci s dětmi

cizím jazykem. Proto i odstraňování jazykové bariéry zasahuje do přínosu pro školu. 

Druhá část  hypotézy,  že školy využívají  méně  často mezinárodní  spolupráci  pro

obohacení  vzdělávacího  procesu  a  pro  výměnu  zkušeností,  se  neshoduje  s výsledky

průzkumu, kdy ředitelky (ředitelé) škol uvádějí, že mezi důležité přínosy pro školu patří

možnost obohacení vzdělávacího procesu a velmi důležitá je možnost výměny zkušeností.

Tento  poznatek  je  důležitý  v tom  okamžiku,  kdy  hovoříme  o  tom,  že  chceme  děti

připravovat pro roli Evropanů.

3.Rodiče  dětí,  které  osloví  mateřská škola  a  komunikuje  s nimi,  se  zapojí  do  nabízené

činnosti (přeshraniční spolupráce) s větším zájmem než rodiče, kteří o dané aktivitě školy

vědí minimálně. 

Tato hypotéza se potvrdila. Pomocí dotazníku byli osloveni rodiče „kmenové“ mateřské

školy,  kteří  pozitivně  uvítali  danou  aktivitu  mateřské  školy  a  vyslovili  se  k různým

nabídnutým způsobům spolupráce. Dále se potvrdilo, že je velmi důležitá jak komunikace

školy a rodičů , tak systém zajištění přístupu rodičů k informacím.

4. Školy, které spolupracují se svým zřizovatelem a informují ho o svých dalších aktivitách

 (přeshraniční spolupráce),se mohou opřít o pomoc svého zřizovatele častěji než-li školy,

kde není spolupráce a komunikace se zřizovatelem rozvinuta. 

Daná hypotéza se potvrdila. Zřizovatelé jsou informováni o mezinárodní spolupráci škol ve

své působnosti. Školy podporují převážně finančně a dále v organizačních záležitostech. Na

tomto místě se potvrdila přímá vazba zřizovatele a školy při dobře  fungující komunikaci.

Pozitivním zjištěním je, že školy navázaly spolupráci s některými městy jako zřizovatel.
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Závěr

Splnění cílů práce:

Bakalářská  práce  neměla  za  úkol  změnit  se  ve  slohovou  práci,  proto  se  možná

čtenářům bude v některých okamžicích  jevit  jen  jako soubor  kapitol.  Cílem bylo

přiblížit  různé  možnosti  přeshraniční  spolupráce,  důvody  pro  spolupráci  a  její

význam, porovnat styly řízení managementu škol . Tento cíl byl naplněn.

Dalším cílem bylo vytvořit jakýsi návod pro školy, které by se chtěly danou

oblastí zabývat. I tento cíl byl splněn.

V neposlední  řadě  bylo  cílem práce  inspirovat  management  škol  pro  druh

činnosti,  při  které  převažují  pozitiva  nad  negativy.  Podařilo  se  tento  cíl  naplnit?

Pokud se najde v řadách ředitelů a jejich týmů zájem o tento druh činnosti, otevírá se

prostor pro velké množství práce.

 Práce nejenže nastínila různé možnosti a podala informace, ale otevřela též

některé problémy,  které bude muset management  se svým týmem řešit,  pokud se

rozhodne  přistoupit  na  nadstandardní  práci  školy.  Odhalila  co  všechno  je  nutné

vykonat, aby čas věnovaný danému typu činností byl efektivně vynaložen.

Přeshraniční spolupráce mateřských škol je oblastí, která je nově sledována a

její  v poslední  době  věnováno  stále  více  pozornosti  v souladu  se  vstupem České

republiky  do  Evropské  unie.  Je  to  forma  velmi  rozsáhlá,  různorodá.  Dává  velmi

možností  jak  dětem  v jejich  jazykovém  rozvoji,  tak  v rozvoji  evropanství,

managementu  a  týmu  mateřských  škol  otevírá  prostor  pro  obohacení  školního

vzdělávacího programu, pro rozvoj spolupráce se zřizovatelem, s rodiči a podporuje

image mateřské školy na veřejnosti.

V současné době je stále přeshraniční spolupráce oblastí spíše neznámou zejména na

úrovni mateřských škol.  Jelikož je vždy důležitý postoj managementu mateřských

škol, je situace taková, že ředitelky mateřských škol i když by měly zájem o daný typ

činnosti,  jsou  v současném  systému  ve  své  řídící  práci  tak  vytížené,  že  na

partnerskou spolupráci už „nezbývá čas“.

Dotazníkové  šetření,  které  je  součástí  práce,  bylo  orientováno  na  určitou  část

regionu,  protože  bylo  předpokladem,  že  vzhledem  k blízkosti  státních  hranic
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nebudou mít mateřské školy problémy v uskutečňování různých forem spolupráce.

Přesto je však zřejmé, že zapojených mateřských škol je opravdu minimální počet.

Protože  velká  část  oslovených  ředitelek  mateřských  škol  si  myslí,  že  by  byla

příhraniční spolupráce přínosem a měly by zájem o tento druh činnosti  pro svoji

mateřskou  školu,  bylo  by  vhodné,  aby  organizace,  které  se  touto  formou  práce

s dětmi  začaly  zabývat,  poskytovaly  školám  silnější  podporu  a  lepší  možnosti

výměny  zkušeností  formou  seminářů,  hospitací  a  dalšího  vzdělávání.  Některé

mateřské školy by chtěly navázat partnerské kontakty, ale negativně na ně  působí

pocit osamocení a potřebují poradenskou a finanční podporu.  

Pokud  by  se  tato  práce  stala  jakýmsi  pomocníkem  a  motivací  pro  ředitelky

mateřských škol a jejich týmy pro uskutečňování partnerské spolupráce, splnila by

plně svůj účel. Je nutné si uvědomit veškeré silné stránky a příležitosti pro mateřskou

školu pokud se rozhodne pro partnerskou spolupráci.

 Závěr práce by měl navozovat optimismus s přáním, aby se v těch oblastech,

které jsou svou polohou ideální pro přeshraniční spolupráci, tato činnost rozšířila do

mateřských škol a pomohla tak v obohacování programu mateřských škol a rozvoji

regionů.

Pokud se tato práce stane inspirací pro další školy a pokud se škola rozhodne

hlouběji se zabývat problematikou mezinárodní spolupráce, vznikne velká možnost

využít  mnoha  poznatků  získaných  při  studiu  Školský management  a  propojit  tak

teoretické poznatky s praxí ve školách.
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Příloha č.1:

Formulář dotazníku pro starosty obcí a měst :

1.V čem spatřujete hlavní přínos partnerské mezinárodní spolupráce obcí?
/ ohodnoťte body 1-5, přičemž 5 má největší význam/

          
ohodnocení

1. Upevnění tradic
2. Rozvoj kulturních zvyklostí
3. Odstraňování jazykové bariéry
4. Získávání finančních prostředků
5. Jiný – jaký?

2.V čem spatřujete hlavní přínos mezinárodní spolupráce škol?
       / ohodnoťte body 1-5, přičemž 5 má největší význam/

ohodnocení
1. Odstraňování jazykové bariéry
2. Obohacení práce školy, výměna

zkušeností
3. Materiální výhody
4. Prezentace školy
5. Jiný – jaký?

3.Podporujete aktivitu škol, které spolupracují se zahraniční školou?
ANO – NE

4.Pokud ano, jak?

5.Využíváte finanční podpory projektů v dané oblasti?
ANO - NE

6. Pokud ano, kterých?

7.Chystáte v rámci dlouhodobého rozvoje města projekt na obohacení, prohloubení
mezinárodní spolupráce?
ANO – NE

8.Chystáte se v nejbližší době zapojit do mezinárodní spolupráce i další organizace ve
městě?/obci/  školy, spolky, kulturní zařízení ….
ANO – NE



9. Máte přehled o tom, které školy ve vaší působnosti spolupracují se zahraniční
školou  a na jaké úrovni?
ANO – NE

10. Vyjmenujte okolnosti, které mohou na úrovni spolupráce měst a obcí způsobovat
„překážky“ v mezinárodní spolupráci.

a) finance
b) neochota ze strany zaměstnanců
c) nezájem partnerské strany
d) legislativa
e) jazyková bariéra
f) ……………………
g) ……………………

11. Vyjmenujte prosím státy a města, se kterými udržujete partnerskou spolupráci



Příloha č.2:

Formulář dotazníku pro ředitele škol:

1.Spolupracujete se zahraniční školou?
            ANO – NE

2.Pokud ne, měli byste v budoucnu zájem o spolupráci?
ANO – NE

3.Myslíte si, že je zahraniční spolupráce důležitým přínosem pro práci školy?
ANO – NE

4.Pokud ano, v čem:
 / ohodnoťte 1-5, přičemž 5 má největší důležitost/

ohodnocení
1. Obohacení vzdělávací práce
2. Posílení finanční stránky
3. Odstraňování jazykové bariéry
4. Prezentace, prestiž školy
5. Výměna zkušeností 

5.Preferujete partnerskou spolupráci na úrovni: / označte křížkem/

Pedagogů
Dětí
obě oblasti

6.Myslíte si, že by měl zřizovatel podporovat mezinárodní spolupráci škol?
ANO – NE

7.Pokud ano, jak. Uveďte příklady, napište jak Vám Váš zřizovatel pomáhá v této oblasti:

8.Uveďte překážky, které brzdí uskutečňování návštěv partnerských škol:
ANO Spíše ANO NE Spíše NE

1. Legislativa
2. Vybavení dětí cestovním

pasem
3. Doprava
4. Finanční náročnost
5. Ochota pedagogů
6. Nezájem rodičů
7. Vzdálenost partnerské

školy
8. Jazyková bariéra
9. Jiné – jaké?



Příloha č.3:

Formulář  dotazníku  pro  management  partnerské  školy  (  byl  zaslán  v německém

jazyce)

1.Je pro Vás přínosem spolupráce s MŠ v ČR?

         ANO – NE

2.Pokud  ano, ohodnoťte prosím stupnicí 1-5, přičemž 5 má největší důležitost,dané
oblasti:
            

  ohodnocení
1. Obohacení výchovně vzdělávací

práce
2. Posílení finanční situace školy
3. Prezentace školy
4. Odstraňování jazykové bariéry
5. Upevňování tradic
6. Jiné-jaké?

3.Posuďte, zda-li jsou dostačující intervaly kontaktů:

ANO – NE
      

4.Chtěli byste se při naší spolupráci více zaměřit na kontakty ( zaškrtněte, můžete i
více možností).

a) s pedagogy
b) s dětmi
c) s rodiči i
d) s další veřejností / zřizovatel…/

5. Měli byste zájem o vzájemné hospitace učitelek v době výchovné práce MŠ?
           ANO – NE

6.Podporuje Vaší spolupráci s naší MŠ Váš zřizovatel?

ANO – NE
     
7.Pokud ano, jak?

8.Přivítali spolupráci s naší MŠ rodiče Vašich dětí?

ANO – NE



9.Byli by rodiče ochotni podporovat činnosti, které souvisí s oblastí spolupráce škol?  
   
      ANO – NE

10. Pokud ano, jakým způsobem ?
    Zakroužkujte prosím vybranou oblast, může být i více oblastí:

b) finanční pomoc
c) zajištění dopravy
d) zajištění pasu pro děti
e) doprovod
f) zajištění dárků
g) jinak – jak?



Příloha č.4:
Formulář dotazníku pro rodiče kmenové ( české) mateřské školy:

1. Víte o tom, že naše škola spolupracuje s partnerskou školou v SRN?

          ANO – NE

2. Souhlasíte s touto aktivitou MŠ?
 
          ANO – NE

3. Informace o spolupráci se dozvídáte: ( zaškrtněte)

a) ze školního tisku ( Zvoneček)
b) z místního tisku ( HD Obzor)
c) od paní učitelek
d) od dětí
e) z nástěnek
f) jinak – jak?

     
4. V čem si myslíte, že je tato aktivita prospěšná? Uveďte prosím Vaše názory:

5. Jakým způsobem byste byli ochotní pomoci MŠ v tom, aby se mohla spolupráce
    rozšiřovat? ( výjezdy dětí do SRN, společné výlety….)
    Zakroužkujte prosím vybranou oblast, může být i více oblastí:
     

a) finanční pomoc
b) zajištění dopravy
c) zajištění pasu pro děti
d) doprovod
e) zajištění dárků
f) jinak – jak?

    



Příloha č.5:

Fotodokumentace z počátků přeshraniční spolupráce





Příloha č.6:

Fotodokumentace z účasti na mezinárodním semináři „Odmalička – Von klein auf“



Příloha č.7:

Inkluzivní a kooperativní strategie pro Evropu

Výběr z materiálů prezentovaných na semináři „Učení o Evropě a pro Evropu“ 

PhDr. Eliškou Walterovou , CSc. CMC Čelákovice duben 2001







Příloha č.8:

Anotace programu „ Odmalička – Von klein auf“




