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Resumé: 

 
Závěrečná práce se zabývá zhodnocením připravenosti základních  škol k navázání 

efektivní oboustranné komunikace a aktivní spolupráce s rodičovskou veřejností. Vychází 

z dosavadních teoretických poznatků a studií v oblasti spolupráce školy a rodiny, z vlastních 

praktických zkušeností a z výsledků provedeného výzkumného šetření. Přináší doporučení 

a náměty v oblastech, ve kterých je reálné rodiče zapojit do dění ve škole. 

 

 

 

 

 

 

Summary: 

My summary is about evaluation of primary schools, about their readiness for establishing 

efficient bilateral communication and active cooperation with parents. It results from existing 

theoretical information and studies of school and family cooperation, from my own 

experience and from results of this research. It brings in some recommendation and topics 

into areas, where is real to link up parents into different school events. 
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Úvod: Rodiče a školská reforma 

Role rodičů v rámci školy a vzdělávání vůbec se mění. Škola je sluţbou a rodiče jsou 

jejími zákazníky. V souvislosti s tím se musí změnit i přístup manaţerů škol v této oblasti. Jiţ 

několik let rostoucí počet odborníků na problematiku školství vyzývá ve svých komentářích 

a analýzách k tomu, aby školy začaly účinněji pracovat na spolupráci s veřejností, aby přijaly 

svůj díl zodpovědnosti za to, ţe rodiče jsou pasivní, a zamýšlely se nad dopady nezapojení 

veřejnosti (zejména rodičů) do dění na školách. 

Kdysi měli rodiče jakousi podpůrnou funkci při plnění záměrů školy. Dnes však 

vystupuje do popředí myšlenka partnerství. Školy, které chtějí vytěţit z této spolupráce 

maximum, musí pozměnit své postupy a strategie a porozumět tomu, jak vyuţít rodičů 

k vlastnímu posílení a k získání konkurenční výhody. Tohoto pokroku můţe být dosaţeno 

jenom tehdy, kdyţ budou rodiče více zapojení do rozhodovacích procesů  na školách, 

samozřejmě pokud projeví o takové zapojení zájem. 

Mnoho českých učitelů si stále myslí, ţe otevření se rodičům můţe přinést jen 

zbytečné komplikace a ztrátu jejich autority. Bliţší spolupráci s rodiči berou jako něco navíc, 

co nespadá mezi jejich přímé povinnosti učitele. Opak je však pravdou – poskytnout dětem 

vše, co je v této době v rámci RVP tak velmi diskutováno a obhajováno, nelze bez bliţší 

spolupráce s rodinami ţáků. Vţdyť rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí a mají na 

výchovu a vývoj svých dětí největší vliv. Vţdyť právě rodiče nesou odpovědnost za 

vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování. 

Reforma našeho školství se v zadrhávajícím tandemu rodič – učitel rozjíţdí stále 

pomalu. 

Je v zájmu všech zúčastněných stran překonat pasivitu rodičů a vtáhnout je do dění na 

školách. Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery a měli by mít společný cíl – vychovat 

děti tak, aby uspěly v ţivotě. A to se můţe podařit jen tehdy, budou-li obě strany navzájem 

komunikovat a spolupracovat. A ţe je to moţné, dokazují zkušenosti z některých škol 

a přesvědčila jsem se o tom ve své pedagogické praxi také sama.  

Ve své práci bych chtěla poukázat na moţnosti rozvíjení spolupráce a partnerství mezi 

rodinou a školou a  navrhnout ředitelům, učitelům, ale i rodičům takové formy spolupráce 

a vzájemné komunikace, které jsou ověřené praxí a které vedou k velmi dobrým vztahům 

mezi těmito dvěma institucemi.. 
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1. Rodiče a škola, škola a rodiče 

Spolupráce rodičů a učitelů je nejlepší zárukou pro úspěšnou výchovu dětí.
1
 

 
 Spolupráce s rodiči dává mnohým školám příleţitost k dalšímu rozvoji. Zákonní 

zástupci dětí jsou v podstatě zákazníky, jejichţ poţadavky musí management školy dát do 

souladu s poţadavky státu.  

V posledních letech se zvyšuje zájem rodičů o školu. Bývá to v souvislosti s nástupem 

jejich dítěte do 1. třídy, ale i tehdy, kdyţ rodič není spokojen s výchovně-vzdělávacím 

procesem na škole. Zajímá se proto o situaci na jiných školách a někdy vyuţívá moţnosti 

přestoupení dítěte na jinou školu. Většina rodičů však tím svoji aktivitu vyčerpá a do dění ve 

škole nezasahuje. Můţe to být ale způsobeno i nedostatkem příleţitostí k navázání dialogu 

a podílení se na chodu školy. V našich podmínkách je stále zakořeněn převáţně pasivní postoj 

rodičů k dění ve škole, bez ochoty pomoci a aktivně se zapojit do akcí školy. Máme se smířit 

s tím, ţe rodiče pošlou dítě do školy, a pokud jsou spokojeni, mlčí, ale pokud se jim něco 

nelíbí, začnou psát stíţnosti a přehlásí dítě jinam? Co vlastně rodiče od školy očekávají? 

Je vůbec moţné rodičovskou veřejnost rozhýbat?   

1.1 Co očekávají rodiče od školy? 

Ne všichni rodiče se stejně starají o vhodné školní prostředí pro své dítě. Jistě kaţdý 

z nás by mohl jmenovat různé případy, od extrémního absolutního nezájmu počínaje aţ po 

stejně extrémní, ale pochopitelnější, přehnaný zájem, který se jiţ stává obtíţným i pro školu. 

Příčiny spočívají většinou v osobním vztahu ke škole a k dítěti. Zejména rodiče jedináčků 

projevují svou angaţovanost vůči škole z tohoto úhlu pohledu: Co mohu udělat nejlepšího 

v zájmu svého dítěte? Pro toho, kdo během vlastní školní docházky nezískal dobré zkušenosti,  

je vztah ke škole velkým problémem zřejmě i nyní, v době jeho role rodiče. 

Co rodiče od školy očekávají? Mění se očekávání rodičů v závislosti na změnách 

ve společnosti? 

                                                 
1
 Rýdl,K. Vybíráme školu pro svoje dítě. Praha: Grada, 1993, s.97. ISBN 80-902614-0-X 

 



 6 

Karel Rýdl ve své knize ,,Vybíráme školu pro svoje dítě“(1993), shrnul odpovědi 

rodičů do několika vzorových vět: 

 Moje dítě se ve škole něco naučí.  

 Naše dítě se bude ve škole cítit dobře. 

 Naše dítě musí být pilné. Pořádek, čistota a dobré mravy se mu v ţivotě neztratí. 

 Dítě se naučí ţít ve společnosti, otrká se. 

 Chtěli bychom, aby naše dítě bylo ve škole podporováno. 

 Učitel by měl naše dítě lépe poznat a pochopit. 

 Učitelé by měli děti při nezdarech povzbuzovat. 

 Učitelé by měli mít pro naše děti více času. 

 Učitelé by neměli dětem nic promíjet.
1
 

Rodiče poţadují, aby jejich dítěti škola poskytla nejen vzdělání, ale i výchovu. To je 

v očekávání rodičů to nejpodstatnější. Stejně důleţité ale pro rodiče je i to, aby se dítě ve 

škole cítilo dobře a učitel aby měl moţnost dítě dobře poznat a pochopit. Je to však moţné 

bez navázání kontaktu mezi školou a rodinou a bez úzké spolupráce?  

Co je pro rodiče důleţité při výběru školy pro dítě zjišťovala také ve svém výzkumu 

pro závěrečnou práci z funkčního studia  v Centru školského managementu PaedDr. Blanka 

Janovská, ředitelka ZŠ Chlupova v Praze 5, provedeném o 10 let později. Respondenti 

vybírali patnáct znaků  dobré školy (ze 41)  a řadili je podle důleţitosti. Rodiče vybrali takto: 

1) Kvalita výuky a práce učitelů. 

2) Dobrá komunikace mezi ţáky a učiteli. 

3) Spokojenost dětí ve škole. 

4) Individuální přístup k ţákovi 

5) Příjemné klima ve škole pro ţáky i učitele. 

6) Dobrá komunikace mezi učiteli a rodiči. 

7) Vedení ţáků k celoţivotnímu vzdělávání. 

8) Kvalitní a schopné vedení a management. 

9) Dobrá informovanost rodičů (o prospěchu, o dění ve škole). 

10) Tvůrčí klima. 

11) Dobrá vnitřní vybavenost školy. 

                                                 
1
 Rýdl,K. Vybíráme školu pro svoje dítě. Praha: Grada, 1993, s. 25. ISBN 80-902614-0-X 
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12) Schopnost poskytovat nabídku volitelných předmětů a krouţků. 

13) Zvyšování odbornosti a kvalifikace. 

14) Kvalita lidského potencionálu, schopnost přizpůsobit se změnám. 

15) Získávání a podpora schopných, talentovaných a tvořivých lidí.
1
 

Prioritní postavení mezi poţadavky rodičů získává vzdělávání. Jejich snahou je, aby 

dítě dostalo co nejlepší základ pro další studium. Další čtyři  znaky souvisí s trendem naší 

doby, který klade velký důraz na individuální rozvoj osobnosti dítěte, podchycení a rozvíjení 

jeho vloh, partnerský vztah učitel – ţák a učitel – rodič. Jednoduše řečeno, rodiče si přejí, aby 

jejich dítě bylo ve škole spokojené, aby se do ní těšilo, celkově bylo v pohodě, ale zároveň, 

aby se něco naučilo. 

Dalším podkladem pro hledání odpovědi na výše poloţenou otázku byly výsledky 

evaluačního projektu Mapa školy, provedeného společností SCIO v roce 2005. V rámci něj 

byli ředitelé škol, učitelé, ţáci a jejich rodiče dotazováni na názory a postoje formující školní 

klima – tedy prostředí, v němţ se samotné školní vzdělávání uskutečňuje. Projektu se 

zúčastnilo 195 škol, téměř 49 tisíc ţáků 1. i 2. stupně základního vzdělávání, více neţ 38 tisíc 

rodičů a přes 3300 učitelů a ředitelů.  

V projektu byla širokému spektru respondentů (učitelé, ţáci 2. stupně, rodiče) kladena 

otázka „Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy?“ Dotazovaní měli na výběr z devíti 

odpovědí (viz graf), které představovaly jednak tradiční cíle školy a jednak cíle vyplývající ze 

školské reformy (naučit se učit se, naučit se řešit samostatně problémy).  

Výsledky potvrdily hypotézu, ţe rodiče  - a v závislosti na nich ţáci 2. stupně - ve 

větší míře očekávají od školy „tradiční hodnoty“, zřejmě proto, ţe vnímají školu spíše 

takovou, jakou ji sami zaţili.  

Za primární cíl školy povaţují rodiče získat maximum znalostí (65 %), následuje 

naučit se učit se (55 %)a naučit se spolupracovat v kolektivu (50 %).
2
    

 

                                                 
1
 Janovská,B. Stanovení znaků dobré školy. Učitelské listy, roč.12, č.9. Agentura Strom,2005.     

ISSN 1210-6313 
2
 Mapa školy[online]. Dostupné z  http:// www.scio.cz/skoly/   ,  
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 Ačkoli rodiče prozatím přijímají školskou reformu s nedůvěrou a s rozpaky, 

z provedeného šetření vyplývá, ţe jsou si  velice dobře vědomi změn, které s sebou přináší 

vývoj ve společnosti a tomu odpovídají i jejich poţadavky na školu.  

Porovnáme-li očekávání rodičů ve všech třech provedených šetřeních, můţeme 

konstatovat, ţe do popředí rodiče stále staví mnoţství a kvalitu získaných znalostí. Poţadavek 

na výchovu dětí ve škole však ustupuje do pozadí, naopak, důleţitým se pro rodiče stává, aby 

dítě bylo ve škole vybaveno dovednostmi potřebnými k úspěšnému uplatnění na trhu práce, 

jako je schopnost spolupráce, schopnost učit se a schopnost řešit samostatně problémy. Určitě 

zajímavé zjištění je také to, ţe neméně důleţité jako vzdělání pro rodiče bylo a je, aby se dítě 

ve škole cítilo dobře, aby učitel dítěti rozuměl a poskytl mu v jeho rozvoji veškerou moţnou 

podporu. Coţ ovšem není moţné bez vzájemné komunikace a spolupráce mezi všemi 

zúčastněnými stranami. 

 

 

http://www.ceskaskola.cz/Files/Obrazky/art-2006-04/hlavni-cile-skoly.png
http://www.ceskaskola.cz/Files/Obrazky/art-2006-04/hlavni-cile-skoly.png
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1.2 Co očekávají učitelé od rodičů?       

První, co bychom měli při návštěvě školy slyšet od vedení školy a učitelů, je přání 

spolupracovat na základě vzájemné důvěry a otevřenosti. Bohuţel realita je jiná. Stále existuje 

mnoho škol, kde se učitelé  vidí jako výlučné autority, které se cítí jakoukoli iniciativou dětí 

i rodičů ohroţováni. Rodič, který přijde s námětem či dotazem, je vnímán jako někdo, kdo 

obtěţuje, vymýšlí si, chce jen působit problémy. Nejen rodiče, ale i někteří učitelé se změny 

vztahů ve škole bojí.  

Od rodičů učitelé především očekávají, ţe budou dělat vše, aby učiteli ulehčili jeho 

pedagogickou úlohu a funkci: 

 Chybí-li dítě při vyučování, musí rodiče zajistit náhradní doučení a dohlédnout, 

aby dítě látku zvládlo. 

 Stagnuje-li dítě ve svém výkonu nebo se dokonce zhoršuje, škola očekává, ţe se 

rodiče postarají o nápravu, eventuálně je jim doporučeno, aby dítě dali do jiné 

třídy nebo školy. 

 Má-li dítě výchovné problémy ve škole, opět se očekává, ţe to budou právě 

rodiče, kteří dítě doma ,,srovnají“ výčitkami, domluvami a tresty.  

 Je-li dítě při vyučování málo aktivní nebo hodně aktivní(ve smyslu jiţ rušivém), 

kdo má hledat cesty k lepší motivaci dítěte? Rodiče. 

Mnoho škol se stále domnívá, ţe jejich hlavním úkolem je naučit děti obsahu 

předepsanému osnovami, a proto se zcela pochopitelně snaţí svalit výchovné problémy 

školního charakteru na rodinu.
1
  

Dále je od rodičů očekáváno, ţe do školy se dostaví vţdy, kdyţ k tomu budou 

vyzvány, ţe budou pravidelně kontrolovat ţákovskou kníţku, podepisovat bezchybné domácí 

úkoly, včas omlouvat nepřítomnost svých dětí ve škole a plně podporovat vše, co učitel koná 

a říká. Některé školy také očekávají, ţe jim rodiče poskytnou sponzorský dar, kdykoli o něj 

poţádají. Jakákoli jiná aktivita ze strany rodičů je prozatím na většině českých škol 

povaţována za neţádoucí. Školské rady vznikly pouze z povinnosti a fungují jen formálně 

nebo nemohou najít s vedením školy společnou řeč a školu by chtěly hlavně řídit, nikoli jí 

pomáhat. 

Existují ale i takové školy, které dnes od rodičů očekávají zcela něco jiného. Rodičům 

se otevřely, přímo je vybízejí a zvou k návštěvám ve škole i ve vyučovacích hodinách, 

                                                 
1
 Rýdl,K. Vybíráme školu pro svoje dítě. Praha: Grada, 1993, s.38. ISBN 80-902614-0-X 
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pořádají pro ně společná setkání, nabízejí jim pomoc při řešení výchovných problémů.  

Rodiče přicházejí za vedením školy a učiteli s novými nápady a iniciativami, které pak ve 

vzájemné spolupráci realizují.  

A právě tento krok směrem k rodičům by měl být příkladem pro ostatní školy . Moţná, 

ţe pomůţe prolomit jednu z hlavních bariér – nechuť většiny rodičů ke spolupráci. 

1.3 Kým jsou rodiče pro školu? 

Ve své prezentaci  na kulatém stole Stálé konference ve vzdělávání na téma ,,Škola 

versus rodina“ uvedla doc.PhDr. Milada Rabušicová, ţe ve vztahu ke škole se rodiče dostávají 

do určitých rolí, které můţeme rozpoznat podle chování typického pro dané role. Chtějí-li 

školy s rodiči navázat účinnou spolupráci, měly by vědět, v jakém postavení vůči jejich škole 

se rodiče nacházejí a na základě tohoto poznání připravit strategii rozvoje spolupráce rodiny 

a školy. 

Rodiče jako zákazníci (klienti): 

 konkrétní školu zvolili pro své dítě záměrně 

 přejí si, aby vedení přijímalo co nejkvalifikovanější učitele 

 trvají na tom, ţe je škola povinna podávat jim informace 

Rodiče jako problém – „nezávislí“ rodiče:  

 nesnaţí se udrţovat kontakt se školou 

 domnívají se, ţe zájmové krouţky jsou pro jejich dítě důleţitější neţ domácí        

příprava do školy 

 domnívají se, ţe rodina má na vzdělávací výsledky dítěte větší vliv neţ škola 

Rodiče jako problém – „špatní“ rodiče: 

  nezajímají se o školní výsledky svých dětí 

  nezajímají se o to, jak se jejich dítě ve škole chová 

  nereagují na výzvy školy, aby se s dětmi připravovali na vyučování 

Rodiče jako problém – „snaţiví“ rodiče: 

 přehnaně dítěti pomáhají s plněním školních povinností (např. psaním domácích 

úkolů) 

 chtějí s učiteli a vedením školy řešit kaţdou maličkost 

 přehnaně kritizují práci učitelů a vedení školy 
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Rodiče jako výchovní partneři: 

 rádi si s učiteli vymění informace o tom, jaké dítě je, a názory na to, jak k němu 

přistupovat  

 pomáhají dítěti, aby ve škole pracovalo co nejlépe (poradí mu, vytvoří mu dobré 

podmínky pro učení) 

 jsou ochotni poskytnout pomoc třídě svého dítěte (např. zapojit se do pořádání 

třídních akcí, poskytnout finanční dar). 

Rodiče jako sociální partneři: 

 snaţí se ovlivňovat rozhodování o důleţitých věcech ve škole (např. slučování 

tříd, investice do vybavení) 

 zapojují se do formálních rodičovských struktur na škole (např. rodičovské 

sdruţení, rada školy) 

 vystupují v zájmu školy všude tam, kde to škole můţe prospět (např. v místním 

zastupitelstvu, v místním tisku, v kruhu svých známých) 

Rodiče jako občané: 

 budou se zajímat o konkrétní školu i po skončení docházky jejich dítěte 

 přáli by si, aby škola slouţila i jiným účelům, neţ je vzdělávání dětí (např. 

pořádala vzdělávací kurzy pro dospělé, poskytovala poradenskou činnost pro 

rodiče) 

 zdůrazňují důleţitost občanské výchovy ve škole
1
. 

1.4 Charakteristika tradičních vztahů mezi rodinou a školou 

 Úroveň vztahů mezi rodinou a školou se na jednotlivých školách liší a je ovlivněna 

mnoha faktory. Existují školy, kterým se jiţ podařilo rodiče aktivně zapojit do dění na škole, 

ale stále převaţuje tradiční model vztahů rodiny a školy, který vykazuje tyto klíčové rysy: 

Separace: 

 Odlišné role rodičů a učitelů ve výchově dětí. 

 Přímé kontakty se odehrávají pouze v předepsané podobě. 

 K setkání mimo předepsanou dobu dochází pouze kdyţ něco nefunguje. 

 Jednostranná komunikace od učitele k rodičům. 

 Rodiče nejsou podněcovány k aktivním vystoupením. 

                                                 
1
 Kým jsou rodiče pro školu? [online]. Dostupné na <http://www.ucitelske- listy.cz/Ucitelskelisty/> 
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Selektivnost: 

 Rodiče jsou vyzýváni k aktivitě pouze tehdy,  kdyţ škola)učitel) usoudí, ţe je to 

potřebné a vhodné (např. speciální problém dítěte, sponzorování, materiální 

pomoc  škole, podpora školy proti úřadům). 

Úkolování: 

 Učitelé formulují jednostranné poţadavky, doporučení a ţádosti (domácí 

příprava). 

Formálnost: 

 Rodiče jsou přizváni k účasti na různých akcích školy (Školské rady a jejich 

akce, společné kulturní a sportovní akce, společné výlety). 

 Přetrvává pasivní role rodičů.
1
 

 

Chtějí-li školy usilovat o vytvoření partnerského vztahu se zákonnými zástupci svých 

ţáků, musí se ve svém jednání s rodiči odpoutat od takovéhoto  přístupu. Teprve vzájemným 

poznáním, účinnou oboustrannou komunikací při různých příleţitostech, formálních 

i neformálních, mohou školy získat rodičovskou veřejnost  na svoji stranu. Mají-li se rodiče 

aktivně zapojit do ţivota školy a pomáhat jí při plnění stanovených cílů, musí k tomu dostat 

příleţitost. Inspirací by pro naše školství mohly být zkušenosti škol v zahraničí, kde se 

spolupráce s rodiči v posledních letech daří úspěšně rozvíjet.  

2.      Rodiče a škola v zahraničí 

Současná situace ve vztahu rodiny a školy a problémy, které provázejí snahy 

o navázání spolupráce a vytvoření partnerského vztahu, není specifická pouze pro naši 

republiku. Se stejným problémem se potýkaly i jiné země. Jakési odcizení školy a veřejnosti 

se v minulých letech projevovalo i v mnoha ekonomicky rozvinutých zemích. Avšak rozdíl 

vidím v tom, ţe v těchto zemích byla vyvíjena velká snaha všech zodpovědných orgánů 

o překonání tohoto problému. Zejména v USA vzniklo a rozvíjí se významné hnutí 

označované jako ,,školy přesahující do okolí“ (schools reaching out). Smyslem tohoto hnutí 

je zvýšit spoluzodpovědnost rodičů za školní vzdělání dětí, a to tím, ţe rodiče se stávají 

přímými pomocníky učitelů. Byla vypracována řada instruktivních doporučení, jak mohou 

                                                 
1
 Vedení školy v praxi. 15.aktualizace listopad 2006. Nakladatelství Dr.Josef Raabe,   

ISBN 80-86307-13-1 
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školy ,,zatahovat rodiče do spolupráce“, a výzkumně jsou potvrzovány příznivé efekty těchto 

strategií.
1
 

V této kapitole bych se chtěla zmínit o moţnostech vlivu rodičů na školu v některých 

jiných zemích, ale také o konkrétních případech zapojení rodičů a o formách spolupráce 

a komunikace mezi školou a rodiči, vyuţívaných školami v zahraničí. 

2.1 Zapojení rodičů do realizace národního kurikula v Anglii 

V Anglii a Walesu bylo od roku 1988 zaváděno tzv. národní kurikulum. Protoţe šlo 

o radikální změnu ve vzdělávání v celostátním měřítku, bylo nutno vyvinout velké úsilí na její 

spolehlivé provedení. K tomuto účelu byl vypracován projekt národního kurikula, který 

měl za úkol připravit na reformu nejen odbornou pedagogickou veřejnost, ale také 

rodiče. K implementaci národního kurikula byla v Anglii prováděna rozsáhlá kampaň, jejímţ 

posláním bylo jednak přesvědčit rodiče o účelnosti a prospěšnosti kurikula pro vzdělávání 

dětí, jednak zainteresovat rodiče na tom, aby pomáhali škole při naplňování tohoto kurikula 

v domácím prostředí. Celou kampaň zajišťoval Výbor pro národní kurikulum. K získání 

rodičů pro podporu tohoto dokumentu byla v masovém měřítku distribuována broţura Vaše 

dítě a národní kurikulum, seznamující rodiče s obsahem a principy národního kurikula. 

Všichni rodiče tak měli moţnost se poučit nejen o tom, v jakých předmětech jsou děti do věku 

16 let vzdělávány, ale také co je nutno od ţáků různého věku ve vzdělávání očekávat a jak za 

to školy rodičům zodpovídají. Dokument nazvaný Charta rodičů pro Anglii a Wales 

vymezuje práva a povinnosti rodičů týkající se jejich spolupráce při vzdělávání dětí. Charta 

obsahuje zejména tato ustanovení:  

 školy musí zasílat všem rodičům, a to nejméně jednou za rok, písemné zprávy 

o pokroku dosahovaném dětmi ve školním vzdělávání; 

 školy musí informovat rodiče o výsledcích monitorování školy prováděného 

inspekčními orgány;  

 musí být zveřejňovány údaje umoţňující porovnávat úroveň a výsledky 

jednotlivých škol;
2
  

                                                 
1
 Průcha,J. Moderní pedagogika.Praha: Portál,1997, s.423.  ISBN 80-7178-170-3 

 
2
 Průcha, J. Vzdělávání ve světě. Praha:Portál,1999, s. 247-249.  ISBN 80-7178-290-4 
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Tato strategie při zavádění školské reformy by měla být inspirací i pro naši vládu 

a MŠMT. Nemůţeme od rodičů očekávat, ţe s nadšením uvítají prováděné změny, jestliţe 

jsme je na ně nepřipravili, nesdělili jim, proč je potřeba změny uskutečnit a jaký dopad budou 

mít na jejich děti i na ně samé.  

2.2 Legislativní opatření pro participaci rodičů v zahraničí                                                                                    

Německo 

Rodiče školou povinných dětí mají v Německu vybudovanou bohatou síť organizací, 

které hájí jejich práva a snaţí se je dále rozšiřovat. Tak existuje spolková rodičovská rada, 

koordinující činnost zemských rodičovských rad nebo zemských rodičovských spolků. Tyto 

zemské organizace koordinují samostatnou činnost místních rodičovských rad a spolků pro 

jednotlivé druhy škol, typy škol, atd. 

Druhou linií, po níţ mohou rodiče uplatňovat svá práva, jsou různé občanské 

a rodičovské nadregionální spolky a iniciativy, vyvíjející činnost poradní, konzultační, 

podpůrnou a charitativní a vzdělávací. Z nejvlivnějších je moţné jmenovat např. Německý 

spolek na ochranu dítěte v Hannoveru, Pracovní sdruţení základních škol ve Frankfurtu nad 

Mohanem. Dále existují organizace a sdruţení rodičů jednotlivých typů a druhů nestátních 

škol, které se vyznačují velkou soudrţností a podporou myšlenek, které dané školy mezi 

příznivce prosazují. 

Vliv rodičů v jednotlivých spolkových zemích Německa je různý. Např. v Bádensku-

Würtembersku se mohou rodiče zúčastňovat přímého vyučování vlastních dětí jen při Dnech 

otevřených dveří školy. V Brémách nebo Hamburku lze naopak ze strany rodičů do výuky 

aktivně zasahovat(např. při skupinové práci apod.). Většinou platí zásada, ţe se rodiče mohou 

podílet na výuce jen po předchozí domluvě s učitelem(nikoliv s vedením školy!). 

Účast rodičů na vyučování vlastních dětí je chápána v Německu jako nejvyšší 

právo rodičů. Rodičovské rady při jednotlivých školách mají právo spolupodílet se na 

plánování činnosti školy, vyuţívání finančních prostředků, na pedagogické koncepci školy 

apod. Všechna práva německých rodičů jsou garantována zákony a školy je musí plně 

respektovat. 

 

Nizozemsko 

Situace rodičů v Nizozemsku je podobná jako v  Německu. Rodiče mají široké 

moţnosti podílet se na spoluutváření podoby školy po stránce pedagogické, ekonomické 
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i správní, podílet se na výuce po dohodě s učitelem. Existuje celá řada spolků a organizací. 

Jejich práva nejsou tedy omezena jen na organizační záleţitosti. Ovšem v Nizozemsku je 

specifická situace, protoţe tam jsou rodiče většinou spoluzakladateli jednotlivých škol a tak si 

práva vlastně ani nemusí vybojovávat. Při škole existuje prostě společenství učitelů, rodičů 

a ţáků. 

 

Dánsko 

V Dánsku mají také rodiče právo zaloţit si školu a tuto pak spolu s učiteli a ţáky 

spravovat. Jejich vliv na celkovou práci školy je tedy značný.
1
  

 

Norsko 

Také Norsko patří k zemím, ve kterých mají rodiče legislativně a organizačně 

zaloţený vliv na školství a vzdělávací politiku. Je to dáno mimo jiné tím, ţe povinnosti 

a práva rodičů ve vztahu ke školnímu vzdělávání dětí jsou formulovány i v kurikulárním 

dokumentu pro povinné vzdělávání. Orgány, v nichţ mají rodiče výhradní zastoupení nebo 

spoluúčast, fungují podle zákona na všech školách. Jsou to jednak Rady rodičů, které hájí 

společné zájmy rodičů dané školy a iniciují je k aktivní spolupráci se školou, jednak Školské 

rady, které jsou jakousi správní radou školy, jsou poradním orgánem ředitele školy a rodiče 

v nich mají jen menšinové zastoupení. Dále jsou rodiče zastoupeni v Obecních školských 

výborech, které jiţ mají nejen poradní funkci, ale i pravomoc rozhodovací. Na nejvyšší 

celostátní úrovni mají rodiče zastoupení prostřednictvím Národního výboru pro základní 

školy. Tento výbor sice nemá rozhodovací pravomoci, je poradním orgánem ministerstva 

školství, ale svou informační a konzultační činností působí jako prostředník mezi 

rodičovskou veřejností a ministerstvem. Tvořen je výhradně ze zástupců rodičů, kteří jsou 

voleni na čtyřleté funkční období. 

 

Rakousko 

Rakouští rodiče mají zastoupení v orgánech jednotlivých škol, okresů, zemí a celé 

federace. Rodičům v těchto orgánech však přísluší nejen pravomoci poradní, ale na okresní 

a zemské úrovni také rozhodovací. Nejdůleţitějším orgánem rodičovské angaţovanosti 

v Rakousku je Rodičovské kolegium při Ministerstvu vyučování a kultury. Je to stálý 

orgán sloţený výhradně z rodičů, který zasedá pětkrát během školního roku jakoţto poradní 

                                                 
1
 Rýdl,K. Vybíráme školu pro svoje dítě. Praha: Grada, 1993,s. 99-100.  ISBN 80-902614-0-X 
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instituce ministerstva. Toto kolegium vyslovuje stanoviska a doporučení k navrhovaným 

legislativním opatřením o školství, předkládá přání a stíţnosti rodičovské veřejnosti směrem 

k ministerstvu apod. Do kolegia jsou nominováni zástupci několika rodičovských asociací 

působících na úrovni federace.
1
 

2.3 Spolupráce a komunikace s rodiči v zahraničí 

Finsko 

Jedním z pilířů finského školství je fakt, ţe dítě je bráno jako klient, který si u školy 

objednává určitou sluţbu. Společným zájmem učitelů a rodičů je pak zdokonalování 

ţákových schopností a dovedností a celkový rozvoj osobnosti.  

Ve finském školství je rodina samozřejmou součástí ve vzdělávání. Rodič je pro 

učitele nezbytný pro kvalitnější vzdělávání dítěte, pochopení jeho chování, návyků, 

myšlenkových postupů. Rodiče jsou zapojováni do dění ve škole. Učitelé je pravidelně 

informují o probraném učivu/většinou prostřednictvím týdenních plánů/, kromě oficiálních 

třídních schůzek pořádají také třídní učitelé neoficiální večery. První takový večer bývá krátce 

po zahájení nového školního roku. Učitelé organizují dílny pro ţáky s rodiči. Takových 

večerů je 3-5 do roka.  

Finové jsou si moc dobře vědomi, ţe jedním ze základních očekávání rodičů je, 

aby měl učitel jejich dítě rád a měl o něj zájem jako o jednotlivce. Rodiče potřebují 

učitele vidět také z lidské stránky. Učitel si je naopak vědom, ţe rodič ví o svém dítěti 

mnohem více, neţ je on sám schopen poznat za dopoledne ve škole. Právě rodiče jsou ve 

finských školách  velkými pomocníky při vzdělávání a učiteli pomáhají v mnoha 

ohledech.
2
  

 

USA 

Americké školy mají vypracovány „příručky pro rodiče“, které jim mají umoţnit 

lépe proniknout do tajů učení, předestřít záměry školy a pochopit roli, kterou od nich 

bude vzdělávání jejich dětí vyţadovat. Tyto „handbooky“, rozdávané všem rodičům po 

nástupu jejich dítěte do školy, začínají úvodním slovem ředitele, který vysvětlí důleţitost 

                                                 
1
 Průcha, J. Vzdělávání ve světě. Praha:Portál,1999, s. 243-244.  ISBN 80-7178-290-4 

 
2
 Kuchařová,P. Přístup učitele k žákům a rodičům. Učitelské listy, roč.14, č.5. Agentura Strom, 2007. 

ISSN 1210-6313 
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tohoto dokumentu a zároveň přímo vyzývá rodiče k zapojení do dění na škole. Na poslední 

straně pak rodič na speciálním listu, „formuláři“ svým podpisem, příp. i podpisem svého 

dítěte potvrdí, ţe příručku důkladně prostudoval a rozumí všem poţadavkům, pravidlům 

a zásadám, potřebným pro úspěšné fungování školy. Tento formulář musí být škole doručen 

vyplněný do čtyř týdnů po nástupu dítěte do školy.  

Příručka rodiče seznamuje se vzdělávací filozofií školy a jejími vzdělávacími 

a výchovnými cíli, popisuje organizační členění školy s jasně definovanými úkoly 

jednotlivých sloţek (s čím se obracet na ředitele, jak se zapojit do aktivit sdruţení rodičů 

atd.). Jsou zde popsána všechna pravidla a předpisy, včetně návodu, jak řešit krizové 

záleţitosti, stejně jako pravidla pro telefonní kontakt se školou. Nejpodstatnější část 

dokumentu tvoří důkladný, ale čitelně zpracovaný popis vzdělávacího programu na 

jednotlivých stupních školy, včetně pouţívaných metod výuky, kritérií hodnocení 

a pravidel pro zadávání a zpracovávání domácích úkolů.  

K tradičním formám navazování a udrţování kontaktů s rodiči v amerických školách 

je uvítací piknik na začátku školního roku, který je skvělou příleţitostí setkat se s přáteli 

a poznat nové rodiny. Rodiče zde mohou získat  důleţité informace od představitelů školy, 

místní samosprávy a hlavně dobré rady od rodičů ţáků z vyšších ročníků: co se jim ve škole 

osvědčilo, jaké sluţby je moţné vyuţívat atd.  

Další zajímavou aktivitou, kterou na některých školách v USA organizuje Sdruţení 

rodičů, je  večer, který ve volném překladu můţeme nazvat ,,Vyjádření díků učitelskému 

sboru“. Rodiče chtějí, aby učitelé věděli, ţe si jejich  práce váţí. Speciálně pro vyjádření této 

váţnosti rodiče připraví pro učitele zvláštní večer, na kterém jim zazpívají, zahrají scénky, 

připraví pro ně pohoštění.
1
  

3. Škola versus rodina - analýza současného stavu  

Spolupráce rodiny a školy je v posledních letech hodně aktuální téma. Průzkumem 

této oblasti se zabývalo nebo stále zabývá několik odborníků a  institucí, kteří ve svých 

výzkumech řeší tuto problematiku z různých úhlů pohledu. V dalších částech této kapitoly 

uvádím závěry z několika provedených výzkumů, které pomohou managementu škol objasnit 

vzájemné postavení rodiny a školy a současnou úroveň vztahu těchto dvou institucí.  

                                                 
1
 Náměty z amerických škol.[online] Dostupné na <http://www.mujnet.cz/> 
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3.1 Jsou rodina a škola rivalské instituce? 

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc, prorektor UK pro rozvoj a vedoucí katedry 

pedagogické a školní psychologie PedF UK se intenzivně začal věnovat výzkumu vztahů 

rodiny a školy začátkem 90. let. Se svým týmem se zaměřil na způsoby komunikace 

v trojúhelníku učitel – ţák – rodiče, na strategie postupu rodičů vůči škole a učitelů vůči 

rodičům  a na souvislost těchto strategií s proměnami školy a rodiny. Ve svém vystoupení 

15.2.2007 na kulatém stole Stálé konference asociací ve vzdělávání na téma ,,Škola versus 

rodina“, kterého jsem se zúčastnila, se zabýval otázkou, zda jsou škola a rodina rivalské 

instituce. Ve svém šetření došel k závěru, ţe je nutno odlišit vztah rodiny a školy jako 

institucí od vztahu rodičů a učitelů jako osob. Rodina a škola jsou ve všech vyspělých 

společnostech dvě významné sociální instituce, které si jsou v principu nepřátelské, coţ 

vyplývá z jejich společenských funkcí. Dvě třetiny aţ tři čtvrtiny rodičů přitom školu jako 

instituci respektují, přičemţ současně mohou kritizovat konkrétní učitele. Dále zdůraznil, ţe 

spolupráce a partnerství rodiny a školy je ve větší míře velmi nepřímé, většinou přes formy 

domácí podpory.
1
  

3.2 Jaká je role českých rodičů ve vztahu ke škole? 

Doc.PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. z ústavu pedagogických věd FF MU Brno ve 

svém výzkumu zjišťovala, do jakých rolí se ve vztahu ke škole dostávají na prahu třetího 

tisíciletí čeští rodiče. S výsledky výzkumu seznámila posluchače na kulatém stole Stálé 

konference asociací ve vzdělávání na téma ,,Škola versus rodina“. 

Mezi čtyřmi základními podobami rodičovské role ve vztahu ke škole drtivou měrou 

převaţuje zákaznický přístup. Celkově, bez rozlišení toho, zda o tom vypovídal zástupce 

školy či rodičů, se tato role vyskytla v 82 % odpovědí. Znamená to tedy, ţe nejčastěji se na 

českých školách  můţeme setkat s rodiči – zákazníky, kteří volí pro svoje dítě školu záměrně, 

přejí si, aby jejich děti učili jen ti nejkvalifikovanější učitelé, a také poţadují, aby jim škola 

poskytovala potřebné informace. Zdá se, ţe jak reprezentanti škol, tak rodičů kladou důraz na 

to, aby si kaţdý plnil svoje povinnosti a aby o nich informoval druhé tak, jak to vyplývá ze 

zákaznického principu.  

Na druhém místě následuje poloha partnerská (38 %), potom náhled na rodiče jako na 

problém (22 %) a nejméně časté je charakterizování rodičů jako občanů (18 %). Zajímavé je, 

                                                 
1
 Jsou rodina a škola rivalské instituce? Vystoupení na kulatém stole Stálé konference asociací ve 

vzdělávání (SKAV) a SVP PedF UK 15. 2. 2007 na téma Škola versus rodina. 
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ţe za „problematické“ rodiče nejsou nejčastěji označováni takoví, které lze 

charakterizovat jako „špatné“ , tzn. ti, kteří se nezajímají o studijní výsledky svých dětí ani 

o to, jak se jejich dítě ve škole chová,  ale takoví, kteří nesou znaky nezávislosti. Jinými 

slovy, zdá se, ţe pro školu je větším problémem rodič, který má tendenci podceňovat význam 

vlivu školy a raději se o rozvoj svého dítěte stará sám, neţ ten, který se o školní výsledky 

a chování svého dítěte vůbec nezajímá.  

Dále Doc.PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. uvedla, ţe se ve výzkumu také zaměřili na 

to, jaké okolnosti mohou rodičovské role ve vztahu ke škole ovlivňovat. Zřetelné rozdíly 

v pojetí rolí lze vysledovat v souvislosti s typem školy. Čím vyšší stupeň, tím nápadněji 

ubývá partnerského a občanského přístupu. Za povšimnutí stojí také skutečnost, ţe 

nejméně často jsou rodiče hodnoceni jako problematičtí na 1. stupni základní školy. Velikost 

obce má vliv pouze na zákaznickou roli. Zákaznický přístup se prosazuje více ve městech, 

kde mají rodiče moţnost volit školu. 

Zajímavou informaci výzkumnému týmu přinesla vysoká korelace mezi spokojeností 

zástupců školy i rodičů se vzájemnou spoluprácí a pojetím rodičů jako partnerů školy. 

Zjištěná  data tak naznačují, ţe právě partnerský přístup vykazuje největší potenciál přispívat 

k pozitivnímu rozvoji vztahu rodičů a školy.
1
 

3.3 Mapa školy 

V rámci evaluačního projektu Mapa školy, který v roce 2005 provedla společnost 

SCIO, byli ředitelé škol, učitelé, ţáci a jejich rodiče dotazováni na názory a postoje formující 

školní klima – tedy prostředí, v němţ se samotné školní vzdělávání uskutečňuje. Tohoto 

projektu se zúčastnilo celkem 195 škol z různých krajů České republiky, 49 tisíc ţáků 1 a 2. 

stupně škol, 38 tisíc rodičů a  přes 3 300 učitelů a ředitelů. Posbíraná data z odpovědí na 158 

průřezových otázek týkajících se klimatu školy představují  naplnění téměř ideálních 

podmínek pro sociologické zkoumání a vytvářejí bohatý materiál pro kohokoliv, kdo se 

zajímá o české školství. 

Ze zadaných otázek jsem si vybrala ty, které se zaměřují na spolupráci rodiny a školy.  

Na otázku, jestli mají rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a rozhodovat 

o její budoucnosti, odpovídali jak rodiče, tak učitelé. 63% respondentů z řad rodičů má pocit, 

ţe jim škola nevytváří dostatečný prostor na to, aby mohli ovlivňovat chod školy. Stejný 

                                                 
1
 Kým jsou rodiče pro školu? [online]. Dostupné na <http://www.ucitelske-listy.cz/Ucitelskelisty/> 
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názor však sdílí jenom 26% učitelů. Přesvědčení, ţe rodiče mají příleţitost rozhodovat 

o budoucnosti školy je aţ čtyřnásobně vyšší u učitelů (53%) neţ u rodičů (13%). Výrazné 

názorové rozpory v této otázce mohou být způsobeny odlišným chápáním této problematiky 

(nevíme, jakou konkrétní představu mají rodiče a jakou učitelé) nebo mohou být výsledkem 

zjednodušujících zobecnění, kdy se do názoru promítnou jevy nejvýraznější, nikoli 

nejčastější.  

Z dalších otázek tohoto evaluačního projektu jsem si vybrala tu, která zjišťovala, na 

 jakých oblastech života školy by se rodiče chtěli spolupodílet. Pozastavila jsem se nad tím, ţe 

nejčastěji rodiče uváděli moţnost  na řešení výchovných problémů (30%). Znamená to 

snad, ţe existují školy, které rodičům neumoţňují podílet se na řešení výchovných problémů 

svého dítěte? Jsem přesvědčena, ţe řešení výchovných problémů ţáků bez spolupráce rodiny 

a školy snad není ani vůbec moţné a na všech školách by mělo být samozřejmostí, ţe 

problémy tohoto typu jsou řešeny za účasti rodičů.  

Spolupracovat se školou při realizaci různých projektů a akcí by chtělo 18% rodičů,  

moţnost ovlivňovat metody výuky by uvítalo 17% respondentů z řad rodičů. 

V další části šetření projektu Mapa školy byla učitelům poloţena otázka, zda považují 

stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující. Jako spíše vyhovující vidí úroveň 

spolupráce rodiny a školy 27% respondentů, 5% dotázaných neumělo úroveň spolupráce 

posoudit. Ostatní pedagogové (68%) jsou přesvědčeni o tom, ţe současný stav je 

nevyhovující, ale příčiny vidí různé. Největší část pedagogů (35%) uvedla, ţe není 

vyhovující, neboť rodiče by měli být ve vztahu ke škole aktivnější a téměř třetina dotázaných 

učitelů (30%) se přiklání k názoru, ţe škola i rodiče by se měli snaţit vzájemnou spolupráci 

prohlubovat.
1
 Tato zjištění jsou ovšem v přímém rozporu s výsledky šetření, které si na 

školách provedla Česká školní inspekce a které prezentovala RNDr. Hana Ţufanová dne 

15.2.2007 na diskusním pořadu Stálé konference asociací ve vzdělávání na téma ,,Škola 

versus rodina“. Ta uvedla, ţe ze zjištění ČŠI vyplývá, ţe u 98,8% škol můţeme hovořit 

o spolupráci a partnerství školy a rodiny. 

Příčiny takto rozdílných zjištění vidím především v tom, ţe nejsou jasně stanovena 

kritéria, která by úroveň spolupráce a partnerství  těchto dvou institucí  vymezovala. 

 

                                                 
1
 Mapa školy[online]. Dostupné na < http:// www.scio.cz/skoly/>   , 
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4.  Empirická část 

Ve svém výzkumu jsem se zabývala šetřením, zda školy poskytují rodičům dostatek 

příleţitostí k navázání dialogu a podílení se na chodu školy. Dále jsem zjišťovala, jaké 

nejčastější formy komunikace s rodiči základní školy vyuţívají a jakým způsobem zajišťují 

informovanost rodičů.  Oslovenými respondenty byli ředitelé základních škol z různých krajů. 

 

Formulace hypotéz:  

Hypotéza č. 1: Na základních školách převaţují tradiční formy jednostranné  

komunikace s rodiči nad efektivnějšími formami oboustranné komunikace. 

Hypotéza č. 2: Účast na akcích školy a zapojení rodičů do ţivota školy je lepší na 

školách s menším počtem ţáků a v malých obcích, neţ na větších školách 

s větším počtem ţáků ve velkých městech. 

4.1  Pouţité metody 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila jednu z nejfrekventovanějších metod, která 

slouţí k zjišťování údajů, dotazník. Dotazník je v podstatě specifická forma rozhovoru, která 

je převedená do formalizované psané podoby. Otázky v dotazníkovém šetření jsem 

formulovala na základě stanoveného výzkumného problému a po prostudování odborné 

literatury. 

Pouţitý dotazník byl anonymní a skládal se ze tří částí. Ve vstupní části byl vysvětlen 

důvod dotazníkového šetření a byly zde zadány pokyny k vyplnění. Druhá část obsahovala 

identifikační otázky a třetí část výzkumné otázky, ve kterých respondenti vybírali z několika 

moţností tu, která nejvíce odpovídala skutečnosti na jejich škole. Respondenti také měli 

moţnost vyjádřit se k danému problému v tzv. otevřených otázkách. Této moţnosti bylo 

ovšem vyuţito pouze ve dvou případech a proto jsem odpovědi z otevřených otázek 

nezahrnula do vyhodnocení.  

 

Pilotní šetření 

Srozumitelnost sestaveného dotazníku jsem ověřila u třech ředitelů, kterým jsem 

dotazník předloţila k vyplnění. Po vzájemné konzultaci jsem změnila formulace u některých  

otázek a k některým otázkám jsem přidala další moţné odpovědi. 
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Celkem bylo rozesláno 76 dotazníků, vyplněných se vrátilo 45 dotazníků. Návratnost 

tedy byla 59%, coţ povaţuji z hlediska výzkumného šetření v rámci závěrečné bakalářské 

práce za vypovídající vzorek. 

4.2  Výsledky výzkumu 

 

Charakteristika školy 

 

 

   Velikost školy – počet tříd     

do 10 tříd 4 9% 

11 – 20 tříd 20 44% 

21 – 30 tříd 17 38% 

nad 30 tříd 4 9% 

 

 

   Velikost obce 

Praha 13 29% 

město 18 40% 

malá obec 14 31% 

 

 

    Vzdělávací program 

Základní škola 32 71% 

Národní škola 2 4% 

Obecná škola 11 25% 

 

 

   Počet let praxe ve funkci ředitele 

do 5 let 10 22% 

6 – 10 let 23 51% 

nad 10 let 12 27% 

 

 

   Průměrný věk pedagogického sboru 

31 – 35 let 3 7% 

36 – 40 let 13 29% 

41 – 45 let 25 55% 

nad 45 let 4 9% 
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1.  Jakou formou na vaší škole zajišťujete informovanost rodičů? 

 /školy vybíraly více moţností/ 

 

třídní schůzky 45 100% 

konzultační hodiny 45 100% 

ţákovské kníţky 45 100% 

rozhovory s rodiči 45 100% 

webové stránky školy 44 98% 

místní tisk 36 80% 

informační nástěnka 32 71% 

školní časopis 27 60% 

e-mailový zpravodaj 25 56% 

známkování po internetu 13 29% 

 

 

Předávat rodičům informace o výsledcích vzdělávání jejich dětí je jednou ze 

základních povinností škol. Existuje mnoho moţností, jak informovanost rodičů zabezpečit 

a jak je patrno z výsledků šetření, školy jich ve velké míře vyuţívají. Tradiční formy, jako 

jsou třídní schůzky, konzultační hodiny, rozhovory s rodiči a ţákovské kníţky jsou 

pouţívány stále na všech hodnocených školách. Školy ale také přistupují k modernějším 

formám a rodiče informují prostřednictvím webových stránek svých škol nebo e-mailovým 

zpravodajem. Nejméně je prozatím školami vyuţíváno známkování po internetu. Jak ze 

šetření vyplynulo, tento způsob informování je prozatím vyuţíván převáţně školami v Praze 

a ve městech /viz graf/. 

 

Známkování po internetu

54%38%

8%

Praha město malá obec
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2.  Jak často se na vaší škole konají třídní schůzky? 

 

2krát ročně 0  

3krát ročně 13 29% 

4krát ročně 24 53% 

5krát ročně 8 18% 

 

 

K nejčastějším formám komunikace s rodiči patří třídní schůzky. Konají se na všech 

školách a liší se pouze četností pořádání a organizační formou. Nejvíce škol z výzkumného  

šetření svolává rodiče 4krát ročně, vţdy ke konci klasifikačního období. Jen 8 škol uvedlo, ţe 

třídní schůzky organizuje 5krát ročně, tedy i na začátku školního roku a vţdy se jednalo 

o školy, kde je ředitel ve funkci maximálně 5 let. Více jak čtvrtina škol z celkového počtu 

dotázaných pořádá třídní schůzky pouze 3krát ročně, coţ je dle mého názoru i zkušeností 

z praxe velmi málo, zvláště jedná-li se o jedinou moţnost setkání s rodiči. Zajímavé bylo 

zjištění, ţe nejčastěji se na třídních schůzkách s rodiči scházejí učitelé ze škol, které 

vyučují podle vzdělávacího programu Obecná škola/viz graf/. 

 

Četnost konání třídních schůzek u škol s 

různým vzdělávacím programem

0

5

10

15

20

25

3krát ročně 4krát ročně 5krát ročně

Základní škola

Národní škola

Obecná škola

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

3. Jakou formou jsou schůzky s rodiči na vaší škole organizovány? 

 

pouze společné setkání učitele a 

rodičů ve třídě 

7 16% 

pouze individuální pohovory 

s rodiči 

5 11% 

pouze konzultace učitel +rodič 

+ţák  

0 0% 

společné setkání učitele a rodičů 

+ individuální pohovory s rodiči 

28 62% 

společné setkání učitele a rodičů 

+ konzultace  

učitel +rodič +ţák 

5 11% 

 

Jedním ze základních článků komunikace školy a rodičů stále zůstávají třídní schůzky. 

Ty mají různou podobu v různých školách, ale mohou se odlišovat také u jednotlivých tříd 

v rámci jedné školy. Nejčastěji školy vyuţívají společná setkání učitele a rodiče, která se 

příliš neliší (aţ na věk účastníků) od "frontální výuky" a z hlediska komunikace a navázání 

kontaktu s rodiči jsou nejméně efektivní. Celkem takto organizuje třídní schůzky 40 škol 

z celkového počtu dotázaných, ovšem pouze 7 škol uvedlo, ţe je to jediná forma organizace 

třídních schůzek.  Ostatní školy kombinují společná setkání ještě s jinými, podstatně 

efektivnějšími způsoby, jako jsou individuální pohovory s rodiči nebo konzultace 

v trojúhelníku  rodič – učitel – ţák. Ovšem tato podoba třídních schůzek je školami  prozatím 

nejméně vyuţívána.  

Zjištěné údaje u této otázky přímo vybízely  k porovnání,  jak organizují třídní 

schůzky školy, v jejichţ čele stojí ředitelé s odlišnou délkou praxe ve funkci. Jak je patrno 

z níţe uvedené tabulky i grafu, školy, které řídí ředitelé, kteří jsou ve funkci více jak deset let, 

se přidrţují standardních forem, tzn. společných setkání a individuálních pohovorů.  Nové 

podoby  třídních schůzek, konzultace v trojúhelníku rodič-učitel-ţák,  vyuţívají jen ty 

školy, v jejichţ čele stojí ředitel, který je ve funkci pouze krátkou dobu. Důvody mohou 

být různé:  

 tito ředitelé se vzdělávají a k řízení školy vyuţívají nové, efektivní způsoby 

 tito ředitelé se snaţí o navázání úzkého kontaktu s rodiči, ale zároveň si 

uvědomují, ţe vţdy se jedná především o dítě 

 tito ředitelé chtějí své školy rodičům otevřít, a proto moţnost komunikace 

neomezují pouze na tři hodiny v jednom dni jednou za čtvrt roku 
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rodič-učitel-
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5 let a méně 

6 – 10 let 

více jak 10 let 

 

 

4. Zjišťujete, jaká je účast rodičů na schůzkách a co bylo projednáváno? 

 Jestliţe ano, jakým způsobem. 

 

ano, vţdy 11 24% 

někdy 34 76% 

ne, nezjišťujeme 0 0% 

 

Všechny dotázané školy uvedly, ţe se zajímají o účast rodičů na třídních schůzkách 

i o to, co bylo projednáváno, i kdyţ většina škol pouze nepravidelně. Jako zdroj informací 

všechny školy uvedly zápisy z třídních schůzek. Teprve při vyhodnocování této poloţky jsem 

si uvědomila, ţe zde by bylo ještě zajímavé zjistit, zda zápisy píší  třídní důvěrníci z řad 

rodičů  nebo třídní učitel. Je mi známo, ţe na většině škol si zápisy z jednání na schůzkách 

s rodiči pořizují sami učitelé, a tudíţ nemusí být vţdy vše pravdivě zaznamenáno. Samotné 

zápisy tedy nejsou dostatečným zdrojem informací pro vedení školy. 

Při vyhodnocování  této otázky jsem si nemohla nepovšimnout jednoho zajímavého faktu. 

Všichni ředitelé, kteří uvedli, ţe si vţdy zjišťují jaká byla účast rodičů na třídní schůzce 

a co bylo projednáváno, jsou ze škol v malých obcích. Důvodem tedy můţe být fakt, ţe se 

zde lidé navzájem velice dobře znají, všichni vědí o všem co se v obci, tedy i ve škole děje, 

a ředitel si nemůţe dovolit být neinformován.  
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5. Jestliţe zjistíte, ţe  v nějaké třídě je pravidelně nízká účast rodičů na 

třídních schůzkách, jak s tímto zjištěním dále pracujete? (některé školy 

volily více moţností) 

 

rozhovory s učiteli 18 40% 

rozhovory s rodiči 9 20% 

účast vedení na třídní 

schůzce 

3 7% 

anketní šetření mezi rodiči 6 13% 

DVPP v oblasti třídního 

managementu 

2 4% 

nepracujeme s nimi 13 29% 

 

 

Způsob řešení nízké účasti rodičů na třídních 

schůzkách

35%

18%6%

12%

4%

25%

rozhovory s učiteli

rozhovory s rodiči

účast vedení na třídní

schůzce

anketní šetření mezi

rodiči

DVPP v oblasti

třídního managementu

nepracujeme s nimi

 

 

Pravidelná nízká účast rodičů na třídních schůzkách je signálem, ţe v komunikaci 

mezi školou a rodinou ,,něco“ není v pořádku. Vedení škol vyuţívá širokou škálu moţností, 

jak zjistit příčiny a ovlivnit kvalitu a efektivnost třídních schůzek. Nejčastěji ředitelé škol 

volí rozhovory s učiteli, ale téměř pětina ředitelů chce znát i názor rodičů. Zaráţející je určitě 

poměrně vysoké procento škol, kde ředitelé tento problém neřeší ţádným způsobem. 

Jak řeší tento problém školy v Praze, ve městech a v malých obcích?  

Na základě uvedených údajů lze konstatovat, ţe školy v malých obcích se při řešení 

tohoto problému více orientují na rodiče neţ městské školy/viz graf/. Příčinu vidím 

v odlišném postavení školy v malé obci. Škola zde plní poněkud jiné funkce ve vztahu 
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k veřejnosti, a tedy i k rodičovské. Vztahy mezi školou a rodiči zde bývají osobnější, rodiče 

mají ke škole blíţe. 

Jak školy řeší malou účast rodičů na třídních 

schůzkách (podle velikosti obce)
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6. Odhadněte, jak jsou na vaší škole zastoupeni při třídních schůzkách rodiče 

ţáků 1. stupně a rodiče ţáků 2. stupně. 

 

výrazně převaţují rodiče 

ţáků 1. stupně 

35 78% 

výrazně převaţují rodiče 

ţáků 2. stupně 

0 0% 

účast rodičů ţáků obou 

stupňů je rovnoměrná 

10 22% 

 

 

Zastoupení rodičů na třídních schůzkách

78%

0%

22%

výrazně převažují rodiče

žáků 1. stupně

výrazně převažují rodiče

žáků 2. stupně

účast rodičů žáků obou

stupňů je rovnoměrná
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Odpovědi respondentů v této části šetření potvrdily předpoklad, ţe komunikace, 

otevřenost, vstřícnost, ale i vzájemná očekávání mezi učiteli a rodiči se mění s věkem 

dítěte, tedy vlastně se stupněm školy, kterou dítě navštěvuje. Na počátku školní docházky 

a v průběhu prvních let je komunikace uspokojivější. S  postupem dítěte do vyšších ročníků se 

komunikace začíná stále více komplikovat a vztahy ochlazovat.  

Rovnoměrné zastoupení rodičů obou stupňů na třídních schůzkách uváděly pouze 

školy z malých obcí, coţ potvrzuje jiţ výše zmíněný předpoklad, ţe školy v malých obcích 

mají poněkud jiné postavení ve vztahu k veřejnosti, včetně rodičovské.  

 

7. Jaké jsou podle vás příčiny toho, ţe se školám daří lépe komunikovat 

s rodiči ţáků 1. stupně neţ s rodiči ţáků 2. stupně? /někteří ředitelé volili 

více moţností/ 

 

nezájem rodičů 26 58% 

osobnost učitele  13 29% 

prospěch a chování ţáka 12 27% 

vztah ţáka ke škole 3 7% 

klima školy  0 0% 

forma organizace schůzek 0 0% 

 

 

Příčiny rozdílného přístupu rodičů žáků 

1. a 2. stupně

48%

24%

22%

6%

0%

0%

nezájem rodičů

osobnost učitele 

prospěch a chování

žáka

vztah žáka ke škole

klima školy 

forma organizace

schůzek

 
 

Jako hlavní příčinu sniţujícího se zájmu o komunikaci se školou s přechodem dítěte na 

2. stupeň školy uváděla více jak polovina respondentů nezájem rodičů. Proč ale rodiče zájem 

o komunikaci se školou ztrácí s přechodem dítěte na vyšší stupeň školy? Není pro ředitele, 

kteří volili tuto odpověď, snazší svalovat vinu na nezájem rodičů, neţ se snaţit zjistit, proč se 
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tak děje? Určitě by bylo zajímavé dále pokračovat v šetření,  jak se zájem o komunikaci 

a spolupráci se školou ze strany rodičů mění v jednotlivých ročnících 2. stupně.  

Čtvrtina ředitelů je přesvědčena, ţe vztah rodičů ke škole je ovlivněn osobností 

učitele. Učitel, obzvláště pak třídní učitel, hraje velice důleţitou roli ve vztahu mezi rodinou 

a školou. Podaří-li se třídnímu učiteli navázat kontakt s rodiči, získat si jejich důvěru, zapojit 

je do třídních akcí,  pak se většinou podaří tyto rodiče zapojit do ţivota školy jako celku. 

Proto by školy při dalším vzdělávání učitelů měly dbát na rozvoj komunikačních dovedností. 

Zaráţející pro mne bylo zjištění, ţe ţádný z dotázaných ředitelů si nepřipouští moţnost, ţe  

příčina špatné komunikace s rodiči ţáků 2. stupně by mohla spočívat v nevhodně zvolené 

formě organizace třídních schůzek.  

 

8. Jaké další formy komunikace a spolupráce s rodiči na vaší škole vyuţíváte? 

(některé školy volily více moţností). 

 

kulturní akce 37 82% 

sportovní akce 22 49% 

společenské večery 7 16% 

společné výlety 13 29% 

vzdělávací programy pro 

rodiče 

4 9% 

 

 

Další formy spolupráce a komunikace školy a 

rodiny
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Školy nabízejí rodičům dostatek moţností k neformálnímu setkání a vzájemnému 

poznání. Nejvíce školy vyuţívají kulturních akcí, jako jsou např. školní akademie, kde 

mohou zároveň prezentovat svoji práci. Tyto akce jsou také rodiči nejvíce navštěvovány, ale 

poskytují málo prostoru k vzájemné komunikaci a k bliţšímu poznání. Rodiče jsou zde 

postaveni do rolí pasivních pozorovatelů. Více příleţitostí k navázání kontaktu a sblíţení se 

s rodiči poskytují společné výlety, zejména podílejí-li se rodiče na jejich zabezpečení. Této 

moţnosti vyuţívá téměř třetina oslovených škol. 

 

9. Jakým způsobem se zapojují rodiče do dění na vaší škole? (některé školy 

volily více moţností). 

 

materiální a finanční pomoc 

pro školu 

23 51% 

vedení zájmových krouţků 7 16% 

účast na organizaci 

společných akcí 

5 11% 

asistenti ve třídách 5 11% 

sami rodiče přicházejí 

s nápady a iniciativou 

4 9% 

Klub rodičů 2 4% 

vedení ţákovské knihovny 1 2% 

 

V této otázce výzkumného šetření jsem si chtěla ověřit, zda se školy ve vztahu 

k rodičům nezaměřují pouze na komunikaci a informovanost a do jaké míry poskytují 

rodičům prostor pro spolupráci.  Nejčastějším způsobem zapojení do dění na škole, 

vyuţívaným rodiči, je dle vyjádření dotázaných ředitelů materiální a finanční výpomoc 

poskytovaná rodiči školám. Tato pomoc je pro školy samozřejmě velmi důleţitá, ale jedná 

se v tomto případě o skutečné zapojení do ţivota školy? Mnohdy se ze strany rodičů jedná 

o tzv. zištný krok a osobně jsem se setkala s případy, kdy rodič – sponzor ani nevěděl, do jaké 

třídy jeho dítě chodí a jak se jmenuje třídní učitelka.  

V níţe uvedeném grafu jsem porovnala, jak se do ţivota školy zapojují rodiče 

v malých obcích, ve městech a v Praze. I zde se potvrdila  hypotéza, ţe v malých obcích mají 

rodiče ke školám blíţe a kontakt s rodiči se zde daří poměrně dobře udrţovat. Rodiče zde 

vyuţívají různých moţností pro osobní zapojení do dění na škole, sami přicházejí s vlastními 

nápady. Přesto ani v jedné škole z malé obce, které se tohoto výzkumu zúčastnily, rodiče 
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nevyuţili moţnosti zaloţit Klub rodičů. Tento způsob spolupráce  rodiny a školy je prozatím 

vyuţíván velmi málo i ostatními školami, coţ můţe mít příčinu v nechuti lidí angaţovat se 

v jakémkoli kolektivním orgánu nad rámec pracovních povinností. 

Finanční a materiální výpomoc od rodičů vyuţívají v největší míře praţské školy. 

Tento fakt má zřejmě souvislost s rozdílnou ekonomickou situací rodin v malých obcích 

a velkých městech. 

 

Zapojení rodičů do života školy dle velikosti sídla školy
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10. Jak často provádíte  anketní šetření, které by vám přineslo informace 

o kvalitě školy z pohledu rodičů? 

 

Provádíme dle potřeby 35 78% 

Provádíme pravidelně 1x 

ročně 

2 4% 

Provádíme pravidelně 1x za 

dva roky 

4 9% 

neprovádíme 4 9% 

 

Z odpovědí respondentů vyplývá, ţe vedení škol si uvědomuje důleţitost zpětné 

vazby pro další vývoj školy, a to nejen ve vztahu k veřejnosti a rodičům. Školy se ne vţdy 

dostatečně snaţí vytvářet skutečné příleţitosti k tomu, aby názory rodičů mohly opravdu 

zaznít. Spíše předpokládají, ţe rodiče jim své pohledy sdělí sami, jaksi ,,automaticky“. To se 

ovšem neděje, neboť rodiče se obávají následků jejich případné otevřenosti a upřímnosti vůči 
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škole. Z těchto důvodů je anonymní anketní šetření pro většinu škol jediným moţným 

zdrojem informací. 

 

Jak často provádíte anketní šetření mezi 

rodiči?

78%

4%

9%

9%

provádíme dle potřeby

provádíme pravidelně

1x ročně

provádíme pravidelně

1x za dva roky

neprovádíme

 

 

11. Jak jste spokojeni s činností Školské rady? 

 

jsme spokojeni, je pro školu 

přínosem 

3 7% 

pracuje pouze formálně, pro 

školu není ţádným přínosem 

34 76% 

její činnost nám způsobuje 

pouze problémy 

8 17% 

 

Odpovědi respondentů v této otázce nejsou překvapením a potvrzují hypotézu, ţe na 

většině škol nebyly školské rady zřízeny proto, ţe o jejich vznik projevili zájem aktivní 

rodiče, veřejnost či samotní učitelé, ale proto, ţe od 1.1.2006 je to pro všechny školy zákonná 

povinnost. Školské rady pak pracují  pouze formálně a nenaplňují očekávání, která do 

nich školy vkládaly.  

S prvními zkušenostmi z činnosti školských rad vystoupila 15.2.2007 na kulatém stole 

SKAV na téma Škola versus rodina předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí Marcela 

Štiková. Uvedla, ţe školy ve většině případů přijaly zřízení školských rad s rozpaky 

a s obavami ze zneuţití pravomocí ŠR a tyto obavy stále přetrvávají. Většina ŠR se schází 

dvakrát do roka a pracuje pouze formálně. Samozřejmě klíčovým faktorem při zakládání 
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ŠR je výběr lidí, kteří mají zájem pracovat. Na školách, kde se toto podařilo, pomáhají ŠR 

i při sestavování školních vzdělávacích programů a při získávání prostředků na opravy 

a investice nebo pomáhají hledat další zdroje financování mimo rozpočet, např. granty, dotace 

kraje, apod. Některé se angaţovaly při jmenování a odvolávání ředitelů a při optimalizaci.  

Obecně však mezi školami převládá názor, ţe by bylo dobré vrátit se v zákoně 

k moţnosti nepovinné školské rady.  

 

Jak jste spokojeni s činností školské rady?
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75%
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způsobuje pouze
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12.  Jak hodnotíte úroveň spolupráce s rodiči na vaší škole? 

 

výborná 5 11% 

dobrá, s menšími nedostatky 38 85% 

s velkými nedostatky 2 4% 

o spolupráci se nedá mluvit 0 0% 

 

Téměř všechny dotázané školy uvedly, ţe s úrovní spolupráce jsou spokojeny, i kdyţ 

někde ještě vidí nedostatky. Pouze dvě školy vidí spolupráci s rodiči jako špatnou. V obou 

případech se jednalo o praţské školy a v obou případech byl ředitel v čele školy méně jak pět 

let. Z pěti škol, které hodnotí úroveň spolupráce jako výbornou, jsou čtyři  z malých obcí 

a jedna škola je z Prahy. I toto zjištění potvrdilo hypotézu, ţe v malých obcích k sobě mají 

rodiny a školy blíţe a lépe se zde daří navazovat a udrţovat kontakty.  

Při vyhodnocování tohoto faktoru bylo také zajímavé sledovat, jak ředitelé, kteří 

hodnotí spolupráci s rodiči jako výbornou nebo dobrou, odpovídali na předchozí otázky. 
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Protoţe neexistují kritéria, která by školám pomohla posoudit úroveň spolupráce s rodiči, 

stanovují si tato kritéria školy samy a mnohdy se spokojí opravdu s málem. Za výbornou 

spolupráci s rodičovskou veřejností potom povaţují poskytnutí finanční částky a materiálního 

vybavení škole a více od rodičů neočekávají, ale ani jim neposkytují ţádné, nebo jen 

minimální, moţnosti k zapojení do ţivota školy. V takovém případě by bylo na místě hovořit 

o pomoci, nikoli o spolupráci. 

4.3 Shrnutí výzkumného šetření 

 Provedené šetření není exaktní analýzou, přesto lze z výsledků šetření formulovat 

určité závěry: 

 Základní školy mají dobře zajištěný informační tok směrem k rodičům. 

Vyuţívány jsou různé formy, od osobního kontaktu přes písemné informace 

v ţákovských kníţkách aţ po prezentaci školy na webových stránkách nebo 

v tisku.  

 Komunikace s rodiči je převáţně jednostranná, zajišťovaná prostřednictvím 

třídních schůzek a konzultačních hodin, které jsou organizovány tradičními, 

málo efektivními formami. 

 Školy nabízejí rodičům dostatek moţností k neformálnímu setkání 

a vzájemnému poznání. 

 Lépe se daří komunikace a spolupráce s rodiči ţáků na 1. stupni školy, 

s přibývajícím věkem zájem rodičů o školu klesá. Příčiny mohou být jak na 

straně školy, tak na straně rodiny. 

 Do ţivota školy se lépe zapojují rodiče dětí v malých obcích. 

 Na většině škol pracují školské rady pouze formálně, pro školy prozatím nejsou 

přínosem. 

 Většina škol je s úrovní spolupráce s rodiči spokojena. Otázkou ovšem je, zda ti, 

kteří jsou s úrovní spolupráce a se svou nabídkou rodičům spokojeni, si vůbec 

uvědomují, jaká by ve skutečnosti mohla a měla úroveň spolupráce s rodiči být 

a jaké moţnosti se k tomu škole naskýtají. 

 Na školách existuje vědomí potřebnosti spolupráce s rodiči i se širší veřejností. 

Na základě provedeného šetření lze konstatovat, ţe v současné době je většina 

škol ve fázi postupného otevírání se a hledání cest k rodičům svých ţáků. 
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5. Zapojení rodičů 

Z výsledků provedeného šetření vyplynulo, ţe management základních škol si 

uvědomuje, ţe bez zapojení rodičů do ţivota školy nemůţe zcela naplňovat stanovené cíle, ale 

aktivní spolupráci a partnerský vztah se prozatím většině škol nedaří navázat. Proto bych ve 

své práci chtěla také upozornit na skutečnosti, které rodičům brání aktivně se účastnit dění na 

škole, ale také na  oblasti, ve kterých je reálné rodiče zapojit a ve kterých mohou být rodiče 

škole nápomocni. V neposlední řadě  chci předloţit  takové formy participace rodičů, které 

opravdu vedou k vytvoření partnerského vztahu mezi školou, rodiči a veřejností.  

5.1 Co stojí v cestě tomu, aby se rodiče zapojovali do ţivota školy? 

Příčiny nezájmu rodičů a jejich nechuti angaţovat se ve školním dění můţeme shrnout 

do několika bodů: 

 Příliš úzké pojetí zapojení rodičů, zuţující se na účast na oficiálních třídních 

schůzkách  nebo jiných akcích školy a podceňující význam vztahu rodiče k dítěti 

doma. 

 Příliš nízká očekávání ze strany pracovníků školy. 

 Nedostatečná připravenost učitelů na takovou spolupráci s rodiči, jeţ by 

podporovala školní učení. 

 Podmínky v zaměstnání, které rodičům ztěţují moţnost setkat se s učiteli v době, 

kdy je to obvyklé. 

 Postoje rodičů nebo jejich minulé zkušenosti se školou, které je odrazují od 

kontaktu s pracovníky školy.
1
  

Vedení škol by mělo uvedené příčiny analyzovat na konkrétní podmínky své školy 

a na základě zjištěných skutečností vypracovat strategii rozvoje spolupráce s rodičovskou 

veřejností. Jako nejvhodnější způsob šetření bych navrhovala anketu mezi rodiči a rozhovory 

třídních učitelů s rodiči na úrovni tříd 

 

                                                 
1
 Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005, s.110-111.  ISBN 80-7178-556-3 

(Mezinárodní akademie vzdělávání/UNESCO) 
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5.2 Způsob zapojení rodičů 

Zapojení rodičů zahrnuje jejich péči o vlastní děti, kontakt a spolupráci s rodiči 

ostatních dětí a zájem o školu, do níţ chodí jejich děti. Jedná se o dvě úrovně zapojení: 

a) pasivní 

 Rodičovství (zaopatření dětí a péče o ně) 

 Komunikace (udrţování toku informací mezi rodičem a školou) 

 Učení doma (podpora a doplňování školního vyučování) 

     b) aktivní 

 Dobrovolnictví (asistenti ve třídách, pomoc při organizaci a zabezpečení 

školních akcí) 

 Rozhodování (podíl na práci řídících struktur školy, např. ve Školské radě, 

Klubu rodičů, apod.) 

 Spolupráce se širší komunitou (zastupování školy při jednání s dalšími 

organizacemi)  

Aby školy docílily u rodičů svých ţáků aktivního zapojení, musí rodičům vytvořit  

podmínky a nabídnout příleţitosti k takovému angaţování. Budou-li mít rodiče moţnost 

přesvědčit se, ţe škola je tu hlavně pro děti, ale také pro ně, uvidí-li, ţe pro úspěšný rozvoj 

dětí připravuje škola zajímavé aktivity a budou-li se rodiče při jednání s učiteli na půdě školy 

cítit příjemně, nikoli provinile, pak se do školy budou rádi vracet a rádi škole pomohou. 

Škola, která se dokáţe otevřít veřejnosti a která vyuţívá rozličných příleţitostí k co 

nejdokonalejšímu vzájemnému poznání se s rodiči i s ţáky, má nakročeno k vytvoření 

partnerského vztahu s rodiči svých ţáků. Ti potom mohou škole pomoci v naplňování 

výchovně vzdělávacích cílů v těchto oblastech: 

 Podporou vzdělávacích cílů - škola, která dokáţe svým rodičům představit své 

vzdělávací cíle a poslání, si v nich pěstuje trvalé partnery. Je v zájmu školy, aby 

rodiče informovala o svých cílech a záměrech a vyuţívala všechny dostupné 

zdroje a informační kanály, které má k dispozici.  

 Podporou poslání školy – pouze společným úsilím všech aktérů 

a zainteresovaných skupin, tedy především učitelů, vedení školy, ţáků a rodičů 

můţe být naplňováno poslání školy. Pokud jedna ze skupin zůstává 

z jakýchkoli důvodů málo zapojena, je to v první řadě škola, která ztrácí 

oporu k naplňování svých záměrů.  
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 Vytvářením pozitivních přístupů k učení - partnerství, o kterém mluvíme, není 

pouze o moţnostech, které se před rodiči otevírají, ale také o definování role, 

kterou mohou a mají sehrát v procesu vzdělávání dětí. Školy by proto měly 

věnovat velkou pozornost tomu, aby „naučily” rodiče, jak s dětmi mají doma 

pracovat, aby se jejich úsilí doplňovalo s úsilím školy.  

 Vyplnit propast vzniklou nedostatkem zdrojů nebo počtem pracovníků - 

pevné vazby a otevřená komunikace dávají dostatek příleţitostí pro to, aby škola 

zřetelně formulovala své potřeby a motivovala rodiče k pomoci při jejich 

naplňování. Pokud rodiče budou problémy školy vnímat jako něco, co se jich 

dotýká, za co nesou díl zodpovědnosti, mohou sehrát důleţitou roli na poli 

dobrovolnictví či v oblasti sponzoringu a fundraisingu.  

5.3 Praktické náměty pro zlepšení vztahů rodiny a školy 

V této části práce bych chtěla školám doporučit takové formy komunikace 

a spolupráce s rodiči, které jsou praxí ověřené a opravdu vedou k odstranění bariér 

a k vytvoření partnerského vztahu mezi školou a rodinou. Čerpala jsem ze zkušeností 

základních škol ZŠ Jiţní IV, Praha 4, ZŠ Angelovova Praha 4 a 1. ZŠ Plzeň, Západní 18 

a samozřejmě ze svých vlastních dlouholetých zkušeností.                                                                                                                                                    

5.3.1 Komunitní školy 

Jednou z moţností, jak rodičovskou i širokou veřejnost  aktivně zapojit do ţivota 

školy, jsou komunitní školy. Škola můţe vytvořit ze svých pracovníků, ţáků i rodičů, ale 

i dalších zájemců z řad veřejnosti, společenství, komunitu a udrţovat mezi nimi cenné vztahy. 

Prvky programu zaměřeného na posílení komunitního charakteru školy: 

 Rodiče jsou zapojeni do rozhodování ve škole, jsou členy řídících orgánů školy. 

 Rodiče a učitelé společně formulují základní hodnoty a cíle, které škola sleduje 

v oblasti vzdělávání, i poţadavky, jeţ tyto sdílené cíle kladou na ţáky, na učitele 

i na rodiče.  

 Vyuţívají se četné způsoby podpory obousměrné komunikace mezi rodinou 

a školou(společné setkání ţáka, učitele, rodič;telefonní kontakt mezi rodičem 

a učitelem;dopisy a předtištěné lístky;záznamník domácích úkolů apod.) 
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 Vyuţívá se další vzdělávání učitelů i programy pro rodiče, které mají společný 

cíl – pomoci dětem, aby uspěly. 

  Všichni ţáci, a často také rodiče a učitelé, se účastní společných akcí nebo se 

spolu podílejí na určitém programu. To je sjednocuje a vytváří společnou 

vzdělávací zkušenost. 

 Škola vytváří příleţitosti, aby se skupiny členů školní komunity mohly setkávat 

a navazovaly vzájemné vztahy zaměřené zejména na cíle související s posláním 

školy. Jde např. o setkávání různých skupin rodičů, o setkávání skupin rodičů 

s učiteli, mladších ţáků se staršími a individuální výchovně či studijně zaměřené 

partnerství mezi příslušníky různých generací .
1
 

5.3.2 Vnější činnosti k zapojení rodičů 

V této oblasti se zmíním o moţnostech, které jsou podporovány zákonem. Jejich 

vyuţití závisí na schopnosti lidí v regionu sdruţovat se,vytvářet strukturu občanské 

společnosti. Mnohdy je tato oblast podceňována s odůvodněním, ţe se jedná o další práci 

ředitele navíc. V první fázi je nutné počítat s prací navíc. Ve vhodný okamţik je potřeba 

kompetence předat a vyhledávat systematicky osobnosti, které povedou tuto oblast dopředu.  

 

 Školská rada 

 

V podmínkách základní školy třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní 

zástupci nezletilých ţáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy (§ 167 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).  

K činnosti v této instituci je potřeba jednotlivé aktivní rodiče motivovat. Aby 

volba nebyla formální, je vhodné zajistit více kandidátů, kteří se mohou představit na 

setkání rodičů. Kaţdý rodič dostane volební lístek se jmény kandidátů. U kaţdého 

kandidáta je uveden rok narození, třída, kterou jeho dítě navštěvuje, a motto jako 

hlavní cíl práce ve školské radě. Tato korespondenční forma voleb se  velmi osvědčila. 

Školská rada se stala orgánem, který vhodným vyuţitím svých kompetencí dokáţe 

prosadit priority, které si škola určí. Členové školské rady vzešli z výboru sdruţení 

rodičů při škole. 

 

                                                 
1
 Spolupráce s rodiči na ZŠ Angelovova Praha 4 Vystoupení B. Strouhalové na kulatém stole Stálé 

konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a SVP PedF UK 15. 2. 2007 na téma Škola versus rodina. 
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 Sdruţení rodičů 
 

Na mnohých školách fungují pod různými zkratkami a názvy (Klub přátel školy, 

Sdruţení rodičů školy apod.). Sdruţení mohou mít formu určitého spolku nebo jsou 

plně organizovaná a zaloţená na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. 

Doporučuji neomezovat členství v takto vzniklém sdruţení. Protoţe jeho cílem je 

podpora školy, můţe být členství nabídnuto i jejím absolventům, sympatizantům z řad 

rodičů bývalých ţáků či čestné členství významným osobám. Občanské sdruţení jako 

nezisková organizace má moţnost vybírat členské příspěvky (v rozumné míře), které 

vyuţije pro vlastní činnost nebo pro činnost školy, resp. ţáků ve škole. Pořádá akce 

pro děti a jejich rodiče, soutěţe, zapojuje se do organizování školních akcí, rozhoduje 

o podpoře dětí ze sociálně slabých rodin (příspěvek na lyţařský výcvik, ozdravný 

pobyt). Kromě toho můţe sdruţení oslovovat své členy se ţádostí o sponzorský dar, 

určený na vylepšení prostředí školy, nákup počítačů, dětských her apod. Je to jistě 

lepší, neţ kdyţ tak koná škola sama v roli jakéhosi prosebníčka.  

 

 Občanská sdruţení při škole 

 

Občanská sdruţení při škole jsou obvykle zaměřena na volný čas, táboření a sport 

dětí, mládeţe a dospělých.  

Škola má moţnost poskytnout těmto sdruţením volné prostory v odpoledních 

hodinách. Tato občanská sdruţení mohou pro svoji činnost vyuţívat grantové 

programy, které na podporu práce s dětmi ve volném čase vyhlašují kraje, 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy nebo zřizovatel. Kromě pravidelných 

schůzek či tréninkové činnosti tato sdruţení obvykle pořádají akce pro 

neorganizovanou mládeţ, víkendové akce a tábory v době prázdnin. Vedoucí těchto 

oddílů, obvykle z řad studentů, mohou pomáhat například jako vychovatelé na školách 

v přírodě a podobných zotavovacích akcí (někteří z nich po dostudování nastupují do 

školy jako pedagogičtí pracovníci). Díky těmto sdruţením neztratí absolventi kontakt 

se školou. Navíc časem mnozí z nich zaloţí rodiny a do školy přijdou v roli rodičů. 

5.3.3 Komunikace s rodiči 

Komunikace s rodiči se odehrává buď při osobním kontaktu nebo písemnou formou. 

Vţdy je důleţité dbát na to, aby se nejednalo o jednosměrnou komunikaci. Prostor k vyjádření 

svých názorů musí vţdy dostat všechny zúčastněné strany.  Ke sdělování informací 
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upřednostňujeme písemné formy komunikace, k hodnocení ţáků, k řešení problémů a hledání 

východisek je vhodné v maximální moţné míře vyuţívat osobních kontaktů. Škola by se měla 

snaţit rodiče do školy přivést, aby viděli, v jakém prostředí se jejich dítě pohybuje, co mu 

škola nabízí. K efektivní oboustranné komunikaci doporučuji učitelům následující formy 

kontaktu a komunikace: 

 

Osobní kontakt školy/učitele s rodinou 

 První návštěva ve škole – orientační setkání 

Je velice důleţité umoţnit rodičům, aby se seznámili s prostředím třídy, školy, se 

vzdělávacím programem a jeho metodikou ještě předtím, neţ dítě začne školu 

navštěvovat. Tohoto setkání je moţné také vyuţít ke sběru základních dat o dítěti,  

k vytvoření pravidel pro vzájemnou komunikaci a ke zjištění vzájemných očekávání. 

Vhodné je setkání zorganizovat tak, aby si rodiče vyzkoušeli systém práce , jímţ 

bude vedeno jejich dítě. 

 

 Setkání při příchodu a odchodu dítěte ze školy 

Neformální setkání s rodiči, kteří doprovázejí své dítě při příchodu či odchodu ze 

školy, jsou velmi cenná z hlediska budování dobré komunikace mezi školou a rodinou.  

Rodič můţe své dítě doprovodit do třídy, pomoci mu s přípravou na vyučování, popř. 

se i hodiny zúčastnit. 

 

 Telefonické rozhovory, e-mail, sms zprávy 

Tento způsob kontaktu s rodiči je vhodné vyuţít zejména v situacích, které si 

vyţadují rychlé řešení, např. nepřítomnost ţáka, zhoršení zdravotního stavu dítěte, 

apod. V ţádném případě by učitel tímto způsobem neměl s rodiči řešit výukové či 

výchovné problémy. Výborným prostředkem k zajištění informovanosti rodičů je 

e-mailový zpravodaj, jehoţ prostřednictvím můţe škola rodičům poděkovat za 

pomoc a spolupráci, seznámit je s hodnocením daného období a s připravovanými 

akcemi. Třídní učitelé tento zpravodaj mohou obohatit o informace o aktuálním dění 

ve své třídě. 
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 Porady/konzultace učitel-rodič-dítě /čtvrtletní hodnocení/ 

Časově a organizačně velmi náročná, ovšem asi nejúčinnější forma zapojení 

rodičů do ţivota školy.  Tohoto hodnocení se účastní třídní učitel, ţák a jeho zákonní 

zástupci. Na naší škole tento způsob společného setkání organizujeme takto: 

Probíhá dvakrát do roka. První hodnocení je po čtvrtletní pedagogické radě. 

Pedagogové předávají třídním učitelům podklady týkající se přístupu jednotlivých 

ţáků k učení a chování z obecného pohledu. Důraz je kladen na schopnost 

spolupracovat, plnit povinnosti, aktivně se zapojovat do dění v předmětech a ve 

škole. Ţáci dostávají blanket pro své hodnocení. Kaţdý třídní učitel si ho můţe 

upravit. Nedílnou součástí je osnova sebehodnocení . Ţáci 1. ročníku v prvním 

čtvrtletí (v listopadu) písemnou formu sebehodnocení nedělají. Rodiče jsou poţádáni o 

zhodnocení domácí přípravy dítěte, vyuţívání volného času a podmínek, které mu 

rodina doma poskytuje. Třídní učitel vyzve rodiče, aby se zapisovali do volných 

termínů k setkání všech tří zainteresovaných stran (rodiče, dítě, třídní učitel). Rozpis 

termínů je vhodné rodičům předloţit jiţ na zářijové třídní schůzce.  

Ţák ke svému hodnocení při setkání vyuţívá portfolio, aby mohl konkrétně ukázat, 

co zvládá, v čem se hodlá zlepšit. Poté situaci zhodnotí rodiče. Učitel se k chování 

dítěte a jeho přístupu ke vzdělávání vyjadřuje jako poslední. Někdy bývá přítomna 

i speciální pedagoţka nebo školní psycholoţka. Pro tato setkání je nutné vytvořit 

přátelskou atmosféru a pozitivním přístupem ukázat dítěti, ţe nám všem, rodičům 

i pedagogům, jde o jeho vzdělání a ţe to není jen fráze. Rodič navíc získává příleţitost 

poděkovat učiteli za jeho snahu a práci před dítětem. Dítě odchází z hodnocení 

s pocitem, ţe je součástí vzdělávacího procesu a ţe hlavně na něm záleţí, jaké budou 

výsledky jeho práce.  

V případě potřeby je sepsána dohoda – písemný závěr hodnocení, v němţ jsou 

dány úkoly kaţdé ze tří stran. Jedná se o jakýsi závazek, ke kterému se upíší rodiče, 

ţák i učitel. Rodiče zhodnotí situaci doma a sdělí, co jsou schopni v prostředí, v němţ 

se jejich dítě pohybuje, vylepšit, aby se jeho školní výsledky zlepšily. Pedagog učiní 

totéţ; zaváţe se například, ţe s ţákem bude jinak jednat, ţe vytvoří jiné podmínky při 

testech, ţe změní zasedací pořádek. Rovněţ ţák konkrétně stanoví svůj cíl. Společně 

se pak dohodnou, co je třeba udělat pro zlepšení výsledků, navrhnou konkrétní kroky. 

V dubnu, kdy se konají druhá hodnocení, se plnění těchto závazků, který si 

všechny tři strany daly, kontroluje. V květnu a červnu se dokončují případné 

změny. V případě, ţe dítě nesplní očekávání, vytvoří se jiná dohoda, která spíš 
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zpřísňuje podmínky pro dítě (např. větší kontrola, důslednost a důraz na osobní 

zodpovědnost). Veškeré písemné závěry ukládáme do speciální přílohy 

v katalogovému listu.  

 

 Rodičovská setkání 

Jedná se o setkání, jichţ se zúčastňují rodiče i s dětmi a která mají většinou 

slavnostní charakter. Celé setkání probíhá v reţii dětí, které s pomocí učitele 

připraví program, občerstvení, úkoly a soutěţe pro rodiče a celé setkání také moderují. 

Takovýchto setkání je moţné vyuţít  k prezentaci práce třídy, k projekci fotografií 

z projektových dnů, výletů a dalších zajímavých akcí. 

 

Písemné formy komunikace se školou 

 Letáčky, broţury, příručky 

Tyto materiály pomáhají rodičům i ostatním partnerům školy při seznámení se 

školou. Obsahují informace o programu školy, učitelském sboru, mimoškolních 

aktivitách a dalších moţnostech školy. 

 

 Zpravodaj, třídní, školní noviny  

Prostřednictvím zpravodajů, třídních a školních novin dostávají rodiče dostatek 

informací o aktuálním dění, konkrétních událostech a akcích, které jiţ proběhly nebo 

se teprve připravují. Osvědčilo se také obohacovat zpravodaj zajímavými výňatky 

z pedagogicko-psychologické a lékařské literatury. Rubrika pro názory a náměty 

rodičů otevírá další moţnosti k posílení spolupráce mezi rodinou a školou. 

 

 Neformální zprávy o dítěti a dění ve škole 

Zprávy o dítěti obsahující informace o jeho pokroku a úspěších jsou součástí 

pravidelného měsíčního hodnocení. 

 

 Informační leták 

Na začátku školního roku obdrţí kaţdý ţák Bulletin. Rodiče se jeho 

prostřednictvím dozvědí vše o plánu školy, kontaktech, nabídkách a dalších aktivitách 

školy. 
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 Webové stránky školy 

Tyto formy kontaktu s rodiči je vhodné vyuţívat k informování o aktuálním dění, 

k umístění fotografií z akcí školy, k poděkování některým rodičům za jejich pomoc, 

apod. Důleţitá je pravidelná aktualizace. 

 

 Schránka pro návrhy 

Je důleţité, aby děti, rodiče, učitelé i ostatní partneři školy měli prostor vyjádřit 

svůj názor na dění ve škole i anonymní formou. K tomuto účelu slouţí schránky pro 

návrhy. 

Ţákům nejvíce prospívá, kdyţ jejich rodiče rozumějí poţadavkům učitelů a naopak 

učitelé chápou očekávání rodičů. Proto je důleţité, aby rodiče a učitelé byli ve vzájemném 

styku a aby se informovali o učebních návycích ţáků, jejich postojích ke škole, sociálních 

vztazích i školním prospěchu. Pokud na to vedení školy dbá, můţe ve škole vytvořit 

atmosféru podporující komunikaci i dostatek vhodných příleţitostí pro kontakt mezi učiteli 

a rodiči. Učitelé budou nejpravděpodobněji iniciovat komunikaci s rodiči, jestliţe vycítí, ţe 

vedení školy si takových kontaktů cení, ţe i jejich kolegové podporují větší zapojení rodičů 

a ţe také rodiče snahu učitele vyjít jim vstříc zřejmě vítají.
1
  

6. Závěr 

Společná výchovná úloha rodičů a školy, jejímţ cílem je vytvoření zdravé 

jedinečné osobnosti dítěte, vyţaduje od obou stran smysluplné společné působení 

a vzájemnou podporu.
2
  

 

Úroveň komunikace a spolupráce mezi školou a rodičovskou veřejností není  

v současné době příliš uspokojivá. Školy jsou si vědomy nutnosti otevření se rodičům, ale 

aktivity, které v tomto směru vyvíjejí, jsou  prozatím málo efektivní. Většinou se jedná 

pouze  o pasivní zapojení rodičů do ţivota školy.  

                                                 
1
 Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005, s.108-109.  ISBN 80-7178-556-3 

(Mezinárodní akademie vzdělávání/UNESCO) 

 
2
 Rýdl,K. Vybíráme školu pro svoje dítě. Praha: Grada, 1993, s.26.  ISBN 80-902614-0-X 
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Východiskem změny k lepšímu ve vztazích školy a rodiny by mohlo být to, co rodiče 

zajímá především: jejich vlastní dítě. Všichni rodiče si přejí, aby jejich dítě bylo ve škole 

úspěšné a spokojené. Tento zájem je zcela pochopitelný a pro školy by se měl stát odrazovým 

můstkem pro lepší kontakty s rodiči. Prvním krokem, který školy učiní, by mělo být 

odbourání tradičních forem negativní komunikace zaměřené na pouhé informování 

o problémech dítěte a zavedení efektivní oboustranné komunikace vyzdvihující pozitivní 

momenty a úspěchy dítěte ve školní práci. Velmi důleţitou roli zde musí sehrát  ředitelé  

škol, neboť právě oni jsou nositeli určité výchovně-vzdělávací vize, kterou chtějí ve 

spolupráci s učiteli, rodiči a ţáky realizovat. Pro takovou spolupráci musí vytvořit pozitivní 

pracovní atmosféru, odpovídající podmínky a zejména jí poskytovat všemoţnou podporu. 

Postupným zapojováním rodičů do výchovně-vzdělávacího procesu a nastolením moţností 

pro diskusi nad očekáváními ze strany zákonných zástupců se vytvoří atmosféra důvěry mezi 

všemi aktéry tohoto procesu.  Vedení škol však musí počítat s častějšími dotazy z řad 

veřejnosti, s častějšími návrhy na změny, případně i s poţadavky.  

Informovanost rodičů a komunikace mezi školou a veřejností je nezbytná pro realizaci 

školních vzdělávacích  programů a pro veškeré změny a aktivity související s jejich 

zaváděním. Probíhající reforma by měla do škol přinést především změnu ve vztazích 

a komunikaci mezi ţáky, učiteli, vedením školy a rodiči. Přátelské a vstřícné prostředí. 

To je pro kvalitní vzdělávání důleţitější neţ cokoliv jiného. 

 Závěry, návrhy a doporučení, uvedené v této závěrečné bakalářské práci, by měly 

managementu škol při realizaci nutných změn v oblasti spolupráce rodiny a školy pomoci. 
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Příloha č. 1 

 
Dotazník (pilotní šetření) 
 

 

Váţený pane řediteli, váţená paní ředitelko, 

 

jsem studentkou 3. ročníku PF UK v Praze, oboru Školský management. Dovoluji si Vám 

zaslat dotazník s prosbou o jeho vyplnění, které Vám nezabere více jak 15 minut Vašeho 

času. Údaje, které z navrácených dotazníků získám, budou pouţity výhradně pro účely mojí 

bakalářské práce na téma ,,Rodina a škola – učíme se spolupracovat“. 

Vyplněný dotazník mi prosím zašlete zpět na e-mailovou adresu:  i.sixtova@seznam.cz 

Předem Vám děkuji za čas, který jste mi věnovali. 

 
        Mgr. Ivana Sixtová 

 

 

Pokyny k vyplnění: 

Odpověď, popř. odpovědi pro které se rozhodnete, prosím podtrhněte. 

V případě, ţe Vám nebude vyhovovat ani jedna z moţností, do kolonky jiné popište další 

varianty. 

 

 

 

 

Charakteristika školy 
Velikost školy – počet tříd   Velikost obce 

Do 10 tříd     Praha 

11 – 20 tříd     město 

21 – 30 tříd     malá obec 

Nad 30 tříd 

 

 

Vzdělávací program    Počet let praxe ve funkci ředitele 

Základní škola    do 5 let 

Národní škola     6 – 10 let 

Obecná škola     nad 10 let 

 

 

Průměrný věk pedagogického sboru ………………………. 
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1. Jakou formou na vaší škole zajišťujete informovanost rodičů? 

 třídní schůzky 

 místní tisk  

 školní časopis 

 e-mailový zpravodaj 

 konzultační hodiny 

 ţákovské kníţky 

 známkování po internetu 

 rozhovory s rodiči 

 webové stránky školy 

 jiné…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Jak často se na vaší škole konají třídní schůzky? 

 2krát ročně 

 3krát ročně 

 4krát ročně 

 5krát ročně 

 jiné………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Jakou formou jsou schůzky s rodiči na vaší škole organizovány? 

 společné setkání učitele a rodičů ve třídě 

 individuální pohovory s rodiči 

 konzultace učitel +rodič +ţák 

 kombinace předchozích forem/uveďte prosím jakých a 

četnost/…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Zjišťujete, jaká je účast rodičů na schůzkách a co bylo projednáváno? 

 ano……………Jak?………………………………………………… 

 ne 

 někdy 

 

 

5. Jestliţe zjistíte, ţe  v nějaké třídě je pravidelně nízká účast rodičů na třídních 

schůzkách, jak s tímto zjištěním dále pracujete? 

 rozhovory s učiteli 

 rozhovory s rodiči 

 účast vedení na třídní schůzce 

 anketní šetření mezi rodiči 

 DVPP v oblasti třídního managementu 
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6. Jsou na vaší škole velké rozdíly v účasti na třídních schůzkách mezi rodiči ţáků 

1. a 2. stupně? Jestliţe ano, v čem vidíte příčinu? 

Ano       Ne 

 osobnost učitele 

 vztah ţáka ke škole 

 prospěch a chování ţáka 

 klima školy 

 nezájem rodičů 

 forma organizace schůzek 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. Jaké další formy spolupráce s rodiči na vaší škole vyuţíváte? 

 kulturní akce 

 sportovní akce 

 společenské večery 

 společné výlety 

 vzdělávací programy pro rodiče 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

8. Jakým způsobem se zapojují rodiče do dění na vaší škole? 

 vedení zájmových krouţků 

 účast na organizaci společných akcí 

 materiální a finanční pomoc pro školu 

 sami přicházejí s nápady a iniciativou 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Provádíte anketní šetření, které by vám přineslo informace o kvalitě školy 

z pohledu rodičů?  

 ano, pravidelně 1krát ročně 

 ano, pravidelně 1krát za 2 roky 

 ano, dle potřeby 

 ne 

 jiné………………………………………………………………………………. 

 

 

 

10. Jak jste spokojeni s činností Školské rady? 

 jsme spokojeni, je pro školu přínosem 

 pracuje pouze formálně, pro školu není ţádným přínosem 
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 její činnost nám způsobuje pouze problémy 

 jiné………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Jak hodnotíte úroveň spolupráce s rodiči na vaší škole? 

 výborná 

 dobrá, s menšími nedostatky 

 s velkými nedostatky 

 o spolupráci se nedá mluvit 

 

 

Otevřené otázky: 

 

1. Jak by podle vašeho názoru měla fungovat spolupráce školy s rodiči? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

2. Jakým způsobem na vaší škole řešíte menší účast rodičů ţáků 2. stupně na akcích 

školy?................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................. 

 

3. Jak by měla dle vašeho názoru pracovat Školská rada, aby byla pro školu 

přínosem?.........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Příloha č. 2 

 
Dotazník (výzkumné šetření) 
 

 

Váţený pane řediteli, váţená paní ředitelko, 

 

jsem studentkou 3. ročníku PF UK v Praze, oboru Školský management. Dovoluji si Vám 

zaslat dotazník s prosbou o jeho vyplnění, které Vám nezabere více jak 15 minut Vašeho 

času. Údaje, které z navrácených dotazníků získám, budou pouţity výhradně pro účely mojí 

bakalářské práce na téma ,,Rodina a škola – učíme se spolupracovat“. 

Vyplněný dotazník mi prosím zašlete zpět na e-mailovou adresu:  i.sixtova@seznam.cz 

Předem Vám děkuji za čas, který jste mi věnovali. 

 
        Mgr. Ivana Sixtová 

 

 

Pokyny k vyplnění: 

Odpověď, popř. odpovědi pro které se rozhodnete, prosím podtrhněte. 

V případě, ţe Vám nebude vyhovovat ani jedna z moţností, do kolonky jiné popište další 

varianty. 

 

 

 

 

Charakteristika školy 
Velikost školy – počet tříd   Velikost obce 

Do 10 tříd     Praha 

11 – 20 tříd     město 

21 – 30 tříd     malá obec 

Nad 30 tříd 

 

 

Vzdělávací program    Počet let praxe ve funkci ředitele 

Základní škola    do 5 let 

Národní škola     6 – 10 let 

Obecná škola     nad 10 let 

 

 

Průměrný věk pedagogického sboru ………………………. 
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1. Jakou formou na vaší škole zajišťujete informovanost rodičů? 

 třídní schůzky 

 místní tisk  

 školní časopis 

 e-mailový zpravodaj 

 konzultační hodiny 

 ţákovské kníţky 

 známkování po internetu 

 rozhovory s rodiči 

 webové stránky školy 

 jiné…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Jak často se na vaší škole konají třídní schůzky? 

 2krát ročně 

 3krát ročně 

 4krát ročně 

 5krát ročně 

 jiné………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Jakou formou jsou schůzky s rodiči na vaší škole organizovány? 

 pouze společné setkání učitele a rodičů ve třídě 

 pouze individuální pohovory s rodiči 

 pouze konzultace učitel +rodič +ţák 

 kombinace předchozích forem/uveďte prosím jakých a 

četnost/…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Zjišťujete, jaká je účast rodičů na schůzkách a co bylo projednáváno? 

 ano,vţdy Jak?………………………………………………… 

 ne, nezjišťujeme 

 někdy 

 

 

5. Jestliţe zjistíte, ţe  v nějaké třídě je pravidelně nízká účast rodičů na třídních 

schůzkách, jak s tímto zjištěním dále pracujete? 

 rozhovory s učiteli 

 rozhovory s rodiči 

 účast vedení na třídní schůzce 

 anketní šetření mezi rodiči 

 DVPP v oblasti třídního managementu 

 nepracujeme s nimi 
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6. Odhadněte, jak jsou na vaší škole zastoupeni při třídních  schůzkách rodiče ţáků 

1. stupně a rodiče ţáků 2. stupně. 

 výrazně převaţují rodiče ţáků 1. stupně 

 výrazně převaţují rodiče ţáků 2. stupně 

 účast rodičů ţáků obou stupňů je rovnoměrná 

 

 

7. Jaké jsou podle vás příčiny toho, ţe se školám daří lépe komunikovat s rodiči 

ţáků 1. stupně neţ s rodiči ţáků 2. stupně?     

 osobnost učitele 

 vztah ţáka ke škole 

 prospěch a chování ţáka 

 klima školy 

 nezájem rodičů 

 forma organizace schůzek 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Jaké další formy spolupráce s rodiči na vaší škole vyuţíváte? 

 kulturní akce 

 sportovní akce 

 společenské večery 

 společné výlety 

 vzdělávací programy pro rodiče 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

9. Jakým způsobem se zapojují rodiče do dění na vaší škole? 

 vedení zájmových krouţků 

 účast na organizaci společných akcí 

 materiální a finanční pomoc pro školu 

 sami přicházejí s nápady a iniciativou 

 jiné………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

10. Jak často provádíte anketní šetření, které by vám přineslo informace o kvalitě 

školy z pohledu rodičů?  

 provádíme  pravidelně 1krát ročně 

 provádíme  pravidelně 1krát za 2 roky 

 provádíme  dle potřeby 

 neprovádíme 

 jiné………………………………………………………………………………. 
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11. Jak jste spokojeni s činností Školské rady? 

 jsme spokojeni, je pro školu přínosem 

 pracuje pouze formálně, pro školu není ţádným přínosem 

 její činnost nám způsobuje pouze problémy 

 jiné………………………………………………………………………………. 

 

 

12. Jak hodnotíte úroveň spolupráce s rodiči na vaší škole? 

 výborná 

 dobrá, s menšími nedostatky 

 s velkými nedostatky 

 o spolupráci se nedá mluvit 

 

 

Otevřené otázky: 

 

13. Jak by podle vašeho názoru měla fungovat spolupráce školy s rodiči, aby byla 

přínosná pro obě strany? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

14. Jakým způsobem na vaší škole řešíte menší účast rodičů ţáků 2. stupně na akcích 

školy?................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................. 

 

15. Jak by měla dle vašeho názoru pracovat Školská rada, aby byla pro školu 

přínosem?.........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 


