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Resumé

     Závěrečná práce se zabývá otevřeným (participačním) modelem výchovného 

systému  školy  v oblasti  výchovných  aktivit,  možnostmi  osvědčené  i  netradiční 

spolupráce škol a školských zařízení se školskými i jinými subjekty.

     Vychází  jednak  z poznatků  odborné  literatury  a  jednání  mezinárodních 

organizací, které věnují výchově dětí a jejich činnostem ve volném  čase značnou 

pozornost, jednak z výzkumu na sto pěti školách a školských zařízení.

     Vzhledem k tomu, že studie i ankety o budoucí podobě školy předpokládají, že 

škola zůstane i v nejbližších 15 – 20 letech nenahraditelnou společenskou institucí, 

bude patřit mezi důležité úkoly manažerů škol hledat a získávat vhodné partnery pro 

volnočasové aktivity dětí.

     Tato  práce  jim  nabízí  možnosti  spolupráce  škol  a  školských  zařízení 

s nejrůznějšími partnery na základě odborné literatury i výsledků výzkumu. Shrnuje 

také zkušenosti oslovených účastníků výzkumu.

Summary

     The final drala with open (participational) model of educational systém of a 

schoul  in  the  spere  of  educational  activities,  possibilities  for  tested  and  non  – 

traditional cooperation of schools and educational institutions with educational and 

other subjects.

     The work is  based  on pieces  of  information,  found in speciál  professional 

literature, and negotiations of international organizations. They mainly focus on the 

education ofchildren and thein free – time activities. Furthormore, i tis based on a 

research which was done in 105 schools and educational institutions.

     The schoul will still Romain an irreplaceable social institution in the up-coming 

15-20 years, according to the researches and surveys of the future look of a schoul. 

The task for the schoul managers will be to search for suitable partners that orfee 

free-time activities to children.

     Based on professional literature and results of a research, this work show some 

possibilities  for  cooperation  of  schools  and  educational  instituons  with  various 

partners.  Itsummarizes  the  experience  of  participants  that  were  addressed  in  the 

research.
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Motto

„Výchova  dětí  je  činnost,  při  níž  musíme  obětovat  čas,  abychom  ho 

získali.“

                                                                                             Jean Jacques Rousseau

„Co mi můžete nabídnout?“

                                          Dotaz otce žáka budoucí čtvrté třídy zaměřené na hokej.

„My jsme nevěděli, co všechno pro děti děláte…“

                                           Reakce rodičů žáka šesté třídy, který se poprvé zúčastnil

sobotního výletu pořádaného školou ve spolupráci s místní tělovýchovnou jednotou. 
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1. ÚVOD 

     K výběru tématu závěrečné bakalářské práce mě inspirovala přednáška docentky 

Lenky Slavíkové – Řízení  pedagogického procesu.  Charakterizovala  v ní modely 

výchovných systémů škol.

     Vzhledem k tomu,  že rodiče nejsou v současné době omezováni  v možnosti 

výběru školy ( s výjimkou například kapacity vybraného objektu ), bude zřejmě čím 

dál víc záležet i na nabídce mimoškolních aktivit jednotlivých škol, aby uspěly při 

naplňování  prvních  ročníků.  Čím  dál  víc  rodičů  už  nehledá  školu  jen  nejblíže 

k místu bydliště, ale zajímají je zkušenosti sousedů, známých, žáků i učitelů. Sledují 

pověst školy, její vyučovací i výchovné výsledky a v neposlední řadě také  o t e v ř e 

n o s t  školy vůči partnerům, kteří by se mohli podílet na využití volného času dětí. 

Rodiče se tak stávají důležitou součástí vzdělávací politiky.

     Dnes už není obsahem evaluace školy pouze statistika  s počty úspěšných a 

neúspěšných žáků, ale také  k v a l i t a  ř í z e n í  š k o l y  v dalších oblastech. 

     Výsledky  mezinárodního  výzkumu  i  ankety,  které  na  přelomu  tisíciletí 

vyhodnotilo Centrum pro výzkum a inovaci ve vzdělávání (CERI), nasvědčují tomu, 

že škola bude i  v nejbližších 15 – 20 letech stále  nenahraditelnou společenskou 

institucí.(1) Výchovné působení  školy bude nadále stejně důležité jako její výukové 

činnosti.  Výuka a výchova  budou tvořit nedělitelný proces působení na žáka ve 

výuce i  m i m o  n i  , ať už budou školy a školská zařízení jakkoli zmodernizovány.

     Vyjdeme-li z charakteristiky všech čtyř modelů výchovných systémů škol, jak je 

uvádějí docentka Lenka Slavíková nebo docent Jan Solfronk, pak právě   o t e v ř e- 

n ý   (p a r t i c i p a č n í)  m o d e l  nabízí široké možnosti využití mimovýukového  

volného  času  žáků.  „Otevřenost  tohoto  systému  spočívá  v tom,  že  umožňuje  (a  

podporuje) účast (participaci) na jeho organizaci a provádění i jiným než školským  

subjektům.“(2)

(1)podrobněji  viz  KOTÁSEK,  J.  Rozvoj  národní  vzdělanosti  a  vzdělávání  učitelů  v evropském 

kontextu: Výstupy řešení za rok 2001. 1.díl: teoretické a komparativní studie. Redakce: Walterová, E. 

Modely škol budoucnosti. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, s.8-24. ISBN

80-7290-085-4.

 (2) SOLFRONK, J.Kapitoly ze školského managementu.Liberec: Katedra pedagogiky a psychologie 

Pedagogické fakulty Technické univerzity, 2002, s.46, ISBN 80-7083-655-5.
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     Manažeři škol a školských zařízení mohou  s p o l u p r a c o v a t  s širokou 

škálou nejrůznějších partnerů, časový režim není omezen pouze na dobu vyučování 

nebo na „prodloužený školní den“, ale i na „prodloužený týden“ a prázdniny. 

     Vyjděme  z předpokladu,  že  na  každé  škole  preferující  otevřený  model 

výchovného systému se najde menší či větší počet učitelů, kteří se věnují dětem i 

mimo  vlastní  výuku.  V současné  době  se  objevuje  tolik  možností  ,  jak  vhodně 

využít  volný  čas  dětí,  že  při  nejlepší  vůli  není  v silách  pracovníků  školy  vše 

obsáhnout.   Je potom na manažerech škol a školských zařízení,  aby se v nastálé 

situaci  zorientovali,  aby uměli  přijímat  nabídky  spolupráce,  aby  ji  sami  aktivně 

vyhledávali a rozvíjeli.

     Zamysleme se nad několika otázkami, které do určité míry vystihují současnou 

situaci manažerů na jednotlivých školách a školských zařízeních.

 Mají manažeři ve svém okolí dostatek vhodných partnerů ke spolupráci?

 Využívají osvědčené i netradiční možnosti spolupráce se školskými i jinými 

subjekty?

  Umějí tuto spolupráci vyhledávat, přijímat a rozvíjet?

 Jaké zkušenosti mají pracovníci našich škol a školských zařízení?

 Jaké jsou výhledy do budoucna? (Rozvoj nebo úpadek školy jako takové?)

 Jsme limitováni nějakými zákony či jinými závaznými dokumenty?
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2. CÍL PRÁCE

     Cílem závěrečné bakalářské práce je na základě výzkumu vytypovat osvědčené i 

netradiční  možnosti  spolupráce  škol  a  školských  zařízení  se  školskými  i  jinými 

subjekty  ve  výchovných  aktivitách,  upozornit  na  méně  známé  či  opomíjené 

partnery.   Prostřednictvím  více  pramenů  (dotazníky,  záznamové  protokoly  a 

rozhovory)  shrnout  zkušenosti  účastníků výzkumu a porovnat  je  s myšlenkami  a 

závěry některých autorů, kteří se danou problematikou již zabývali. 

3. FORMULACE HYPOTÉZ    

 

     Většina škol a školských zařízení ve větší či menší míře spolupracuje i s jinými 

než školskými subjekty.

     Vedení škol a školských zařízení organizuje a podporuje spolupráci i s jinými 

než školskými subjekty.

     Velmi  vhodnými  a  využívanými  partnery  škol  jsou  vzhledem  k nabídce 

programů i umístění domy dětí a mládeže.

     Prvořadými partnery škol a školských zařízení jsou rodiče.
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4. VZDĚLÁVACÍ POLITIKA ŠKOLY 

       V  DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

4.1.Vzdělávací politika

     Teorií vzdělávací politiky se opakovaně zabývá docent Jaroslav Kalous, který 

poukazuje na to, jak obtížné je tento pojem definovat.  Po složitých diskusích při 

práci  na  analytické  evaluační  studii  „Rozvoj  vzdělávací  politiky“  dospěl  k této 

pracovní  definici:  „Vzdělávací  politikou  rozumíme  principy,  priority  a  metody 

rozhodování  vztahující  se k uplatňování  společenského vlivu na vzdělávání.  Toto 

rozhodování  zahrnuje  strategické  záměry  rozvoje  vzdělávání,  legislativní  rámec 

činnosti  vzdělávacích  a  vzdělávaných  subjektů,  způsob  financování,  vymezování  

vzdělávacích  cílů  a  obsahů,  stimulování  a  ovlivňování  činnosti  vzdělávacích 

subjektů a způsob jejich kontroly.“(3)

     Dále uvádí: „Zkoumat vzdělávací politiku znamená studovat, jak rozdělení moci 

a organizace rozhodovacích procesů ovlivňuje výsledky vzdělávacího procesu.“(4)

     O výsledcích ( v našem případě spolupráce školy s dalšími subjekty) tak budou 

spolurozhodovat  i  kvalita  informací,  koordinační  a  komunikační  schopnosti 

manažera  školy.  Měl  by  být  jedním  z těch,  kteří  sladí  spolupráci  ostatních 

zaměstnanců školy, rodičů a obce (popřípadě dalších subjektů) tak, aby se rozvíjely 

vztahy školy  s okolím,  aby se „ze  školy vytvářel  skutečně  živý  organizmus“.(5) 

Těmi prvořadými partnery manažerů jsou ve většině evropských zemí už více než 

třicet let rady škol. Bývají považovány za orgán odpovědný za řízení celkové

politiky školy.(6)

     Od roku 2005 jsou u nás při základních, středních a vyšších odborných školách 

zřizovány  školské  rady.  Zákon  jim  kromě  jiného  ukládá  i  to,  že  se  „podílí  na 

zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.“(7) Zástupci zřizovatele, zákonní 

(3),(4)  BACÍK,T.,  KALOUS,J.  a  SVOBODA,J.aj.  Kapitoly  ze  školského  managementu. Praha: 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998, s.42. ISBN 80-86039-49-8.

(5) KALOUS,J. Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.1997, s.71.

(6) podrobněji viz KALOUS, J. Teorie vzdělávací politiky. Praha:Ústav pro informace ve vzdělávání.

 (7)Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

 (školský zákon), § 168, odst.(1), písm.e)
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                  zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a zástupci pedagogických 

pracovníků se tak mohou v průběhu tříletého volebního období podílet kromě jiného 

i na vyhledávání a rozvíjení spolupráce škol se školskými i jinými subjekty v oblasti 

výchovných aktivit.

4.2. Mezinárodní politika společnosti

     Už více než šedesát let nacházíme ve významných dokumentech světových i 

evropských organizací doklady zájmu o děti a mládež.(8) O poznávání jejich potřeb, 

zájmů, názorů, aktivit, později i o využívání volného času. 

     PhDr. Břetislav Hofbauer , CSc. uvádí tyto organizace a dokumenty(9):

  

     Charta  OSN  –  stala  se východiskem  všech  dalších  aktivit.  Byla  přijata 

26.6.1945 na konferenci států bojujících proti fašismu.

     Všeobecná deklarace lidských práv  – přijímá ji  Valné  shromáždění  OSN 

10.12.1945 v Paříži. Součástí deklarace jsou i práva mladé generace.

     Mezinárodní den dětí  – na základě rozhodnutí  Mezinárodní  konference na 

ochranu dětí (Vídeň 1952) se slaví vždy 1.června.

     Deklarace práv dítěte – byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1959. 

Tento dokument nebyl ještě právně závazný.

     Mezinárodní  rok  práv  dítěte  –  v roce  1969 ho společně  vyhlašují  OSN, 

UNESCO,UNICEF…

     Světový kongres o dítěti – konal se v roce 1969 ve Stockholmu.

     Středisko evropské mládeže (CEJ) a Fond evropské mládeže (FEJ) – zakládá 

je Rada Evropy v roce 1969 (sídlo ve Štrasburku).

     Výbor expertů k otázkám mládeže – vznikl v Radě Evropy v roce 1982.

     Mezinárodní rok mládeže  – pro rok 1985 ho vyhlašuje Valné shromáždění 

OSN.

     Úmluva o právech dítěte – tento  z á v a z n ý  dokument, který ratifikovalo 191 

zemí, přijalo OSN 20.11.1989. U nás  vstoupila v platnost 6.2.1991.

     Světová deklarace o přežití dětí, jejich ochraně a rozvoji  a Plán činnosti 

k její realizaci  – navázaly na Úmluvu o právech dítěte.  Tyto dokumenty přijímá 

OSN na Světovém summitu o dětech v New Yorku v roce 1990.
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(8),(9) podrobněji viz HOFBAUER, B.  Děti, mládež a volný čas.  Praha: Portál, 2004. s.153-158. 

ISBN 80-7178-927-5.

    Charta účasti mládeže na životě obcí a regionů – vyhlašuje ji Rada Evropy na 

Stálé konferenci místních a regionálních samospráv v roce 1991

     Světový program opatření pro mládež do roku 2000 a dále  – zpracovala 

Ekonomická a sociální rada OSN v roce 1995.

     Lisabonská  deklarace  o  politikách  vůči  mládeži  a  programech  s tím 

souvisejících  –  byla  přijata  v roce  1998  během  světové  výstavy  v Lisabonu 

Světovou konferencí ministrů odpovědných za mládež.

     Světový sněm dětí   - konal se v Paříži v roce 1999. Byl zde přijatý Manifest 

mládeže  pro  21.  století  s důrazem na  výchovu a  vzdělávání  tvořivých  osobností 

s morálními hodnotami.

    

 4.3. Závazné dokumenty v České republice

     Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání  (školský zákon)  a Úmluva o právech dítěte,  č.104/1991 Sb. 

ukládají  školám takové  úkoly,  které  bez  spolupráce  s dalšími  subjekty  ani  plnit 

nemohou. Uveďme si příklady:

     „Školy  a  školská  zařízení  jsou při  vzdělávání  a  s ním  přímo  souvisejících 

činnostech  a  při  poskytování  školských  služeb  povinny přihlížet  k základním 

fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů“ (10)

     „1. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají právo dítěte na odpočinek 

a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku jakož i na 

svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti.

      2. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají a zabezpečují právo dítěte 

na všestrannou účast v kulturním a uměleckém životě a napomáhají  k tomu,  aby 

dětem byly poskytovány odpovídající a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, 

oddechové činnosti a využívání volného času.“ (11)

     Výše citovaní autoři, přehled mezinárodních organizací a dokumentů i platné 

zákony nás upozorňují,  jak je důležité,  aby si manažeři  škol našli  ve svém okolí 

vhodné  partnery  ke  spolupráci.  Neméně  důležitá  je  i  kvantita  a  kvalita  této 

spolupráce.
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(10)  Zákon  č.561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném 

vzdělávání (školský zákon), §29, odst.(1).

(11) Úmluva o právech dítěte, č. 104/1991 Sb., čl.31, odst.1., 2

5. MODELY ŠKOL BUDOUCNOSTI

     Profesor Jiří Kotásek je delegátem v Řídící radě Centra pro výzkum a inovaci ve 

vzdělávání  (CERI).  Tato  mezinárodní  organizace  se  zabývá  scénáři  budoucího 

vývoje školství a alternativních modelů školy. Teoretická studie profesora Kotáska 

„Modely  škol  budoucnosti“  nám  přibližuje  výklad  scénářů  budoucího  vývoje 

školství a alternativních modelů škol. 

     Základní představy o budoucnosti školství charakterizují slovesa –  zachovat, 

rozvíjet,  omezit.  Z těchto  tří  představ  vychází  šest  scénářů  budoucího  vývoje 

školství. Zachycují období zhruba příštích 15 – 20 let. V mezinárodní anketě získal 

nejvíc  hlasů  scénář  rozvíjející  se  školy  –  model  učící  se  školy  s kvalitními 

manažery se zaměřením na týmovou spolupráci, na specifickou profilaci školy.(12)

     Výchovné působení školy a výukové činnosti tedy tvoří a budou tvořit jeden 

nedělitelný proces působení na žáka. Tento proces probíhá ve výuce i mimo ni. A 

prozatím se nenašla žádná jiná společenská instituce,  která  by školu v některých 

jejích specifických funkcích  dokázala nahradit. 

 

     

 

(12) podrobněji  viz  KOTÁSEK, J. Rozvoj národní vzdělanosti  a vzdělávání  učitelů v evropském 

kontextu: Výstupy řešení za rok 2001. 1.díl: teoretické a komparativní studie. Redakce: Walterová, E. 
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Modely škol budoucnosti. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, s. 8-24. ISBN 80-

7290-085-4.

6. MODELY VÝCHOVNÝCH SYSTÉMŮ ŠKOL

                        

     Každá společnost  si  vytvářela  a  vytváří  svoji  kulturu  společnosti  –  soubor 

znalostí, zkušeností, pravidel soužití, ideologii… Bylo, je a bude nutné tuto kulturu 

předávat novým generacím. Vedle rodiny je tímto úkolem pověřena i škola – i na ní 

záleží,  jaké budou znalosti  a  dovednosti  jedince,  jeho výkon,  úspěšnost.  I  na ní 

záleží, jak propojí výuku a poznávací činnost s výchovným působením, do jaké míry 

se bude podílet na organizaci mimovýukového času žáka, s jakými subjekty a jak 

bude spolupracovat.

     I  toto  jsou   hlediska,  podle  kterých  rozlišujeme  čtyři  modely  výchovných 

systémů  škol.  Jejich  charakteristiku  najdeme  u  docenta  Jana  Solfronka  v jeho 

Kapitolách ze školského managementu. (13)

6.1. Elementární model

     Škola je zde pojata jako vzdělávací instituce s důrazem na výukovou činnost. 

Veškeré činnosti probíhají v době vyučování. Výchovný systém školy je integrální 

součástí systému výuky. Jakákoliv péče o žáky je limitována hranicemi vyučování. 

Rozhodujícím faktorem utváření všech cílových hodnot je výuka.

6.2. Základní model

     Zřejmě  nejběžnější  typ  výchovného  systému  školy.  Charakteristický  je 

„prodloužený  školní  den“.  Škola  vytváří  edukační  prostředí  i  v oblastech  mimo 

výuku.Veškeré činnosti jsou organizovány školou a jejich zaměstnanci Pracují zde 

výchovný poradce,  vedoucí  kroužků,  pedagog volného času  atd.  Podle  možnosti 

zaměstnanců školy se žáci mohou věnovat např. sportovní, technické nebo umělecké 

zájmové  činnosti.  Nechybí  ani  sociální  péče  o  žáky  –  mohou  chodit  do  školní 

družiny, klubu, jídelny. Zvýšená pozornost je věnována jak žákům nadaným tak i 

hendikepovaným.  Výchovný  poradce  spolupracuje  s žáky  a  rodiči  při  volbě 

povolání, při potížích v učení. Je ve styku s profesionálními poradnami a specialisty.

     Škola podporuje aktivitu  žákovské samosprávy – tvorbu nástěnek, vydávání 

školního  časopisu,  přípravu  školních  akcí.  Dbá  na  image  školy,  klade  důraz  na 
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tradice a reprezentaci školy – školní orchestry, sbory, divadelní soubory, sportovní 

družstva.

(13)SOLFRONK,  J.  Kapitoly  ze  školského  managementu. Liberec:  Katedra  pedagogiky  a 

psychologie Pedagogické fakulty Technické univerzity, 2002. s.43-46. ISBN 80-7083-655-5.

6.3. Participační (otevřený) model

     Vychází ze stejného principu jako výše popsaný základní model. Škola ale navíc 

umožňuje  a  podporuje  účast  (participaci)  na  jeho  organizaci  a  provádění  i 

jiným než školským subjektům.

Ve výchovných aktivitách se partnery školy stávají

 rodiče a jejich organizace

 veřejnoprávní společenské subjekty 

     dětské a mládežnické organizace

     spolky a sdružení

     církve

                                      sportovní a tělovýchovné organizace

 obec a její orgány

 zaměstnavatelé

 odbory

 sponzoři

 školské rady

 jiní partneři

     Výchovné aktivity se uskutečňují nejen ve dnech školního vyučování, ale 

často i v sobotu a v neděli nebo o prázdninách. 

6.4. Komplexní výchovný model

     Škola  má  podobu  obce  (school  city).Mezi  podstatné  znaky  patří  rozsáhlá 

samospráva,  komplexní společenství pracovníků školy,  žáků i rodičů, promyšlený 

projekt  výchovné  práce.  Ke  škole  tohoto  internátního  typu  obvykle  patří  kromě 

učeben a ubytovacích kolejí  i  knihovna, sportovní  areál,  divadelní  a  společenský 

sál…

     Výchovné aktivity  probíhají  po  celý  rok  –  tedy i kdykoli ve volných dnech a 

o  prázdninách.  Škola  také  pravidelně  organizuje  celoškolské  akce  s veřejnou 

publicitou. Na řadě aktivit spolupracují i absolventi školy.
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6.5. Modely výchovných systémů škol přehledně uvádí následující tabulka.(14)
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(14)SOLFRONK,  J.  Kapitoly  ze  školského  managementu.  Liberec:  Katedra  pedagogiky  a 

psychologie Pedagogické fakulty Technické univerzity, 2002.s.46. ISBN 80-7083-655-5.

     V praxi škol se uvedené modely prolínají, nejčastěji zřejmě základní a otevřený. 

Komplexní výchovný model je u nás zatím uplatňován sporadicky (OPEN GATE- 

Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích,  s.r.o.) a elementární model se 

pravděpodobně vyskytuje v našem školství už jen vzácně. 

     Naše i zahraniční odborná literatura, různé výhledové studie i ankety, zákonné 

normy  a  závazné  dokumenty  zřetelně  upřednostňují  otevřený  výchovný  model. 

Můžeme konstatovat, že naše vysoké školy nabízejí pracovníkům škol a    školských 

zařízení možnost školský management vystudovat.

     Záleží a bude tedy záležet na manažerech samých, jak propojují a propojí výuku 

a  poznávací  činnost  s výchovným působením,  do  jaké  míry  se  podílejí  a  budou 

podílet  na  organizaci  mimovýukového  času  žáků,  s  jakými  subjekty  a  jak 

spolupracují a budou spolupracovat.

     V našem omezeném výzkumu se pokusíme  zmapovat  činnost  manažerů  ve 

školách  a  školských  zařízeních.  Požádáme  je,  aby  se  s námi  podělili  o  své 

zkušenosti a úspěchy. 
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7. VÝZKUMNÁ ČÁST

     7.1. Cíl výzkumu

 Porovnat hodnocení spolupráce škol a školských zařízení se školskými 

i jinými subjekty podle tří pramenů (dotazníky, výzkumné protokoly, rozhovory).

 Vytypovat osvědčené i netradiční možnosti spolupráce škol a školských 

zařízení se školskými i jinými subjekty.

 Upozornit  na  méně  známé  či  opomíjené  partnery  pro  spolupráci  se 

školami a školskými zařízeními.

 Posoudit předem stanovené hypotézy.

 Shrnout zkušenosti účastníků výzkumu.

7.2. Pilotní výzkum

     První verze dotazníků byly zadány deseti  pracovníkům škol nebo školských 

zařízení.  Během  vyhodnocování  odpovědí  jsem  zjistila,  že  někteří  respondenti 

nepřesně  zařazovali  příklady  spolupráce  k zadaným subjektům.Snížila  jsem tedy 

nabídku partnerů,  některé organizace  či  partnery jsem spojila  do jedné možnosti 

(např.  dětské  a  mládežnické  organizace,  sportovní  a  tělovýchovné  organizace, 

specialisty a poradce). Pro případ nedostačující nabídky mohli  respondenti využít 

bod jiní partneři.

     V poslední části dotazníku bylo nutné dát větší prostor k vyjádření připomínek a 

zkušeností respondentů. Převažovaly dobré zkušenosti a připomínky nad adresnou 

kritikou. V některých dotaznících chybělo ale jakékoli vyjádření a to i později ve 

vlastním  výzkumu.

7.3. Zvolené metody výzkumu

V práci bylo možné kombinovat tři metody výzkumu.

1) dotazníkové šetření

Je  nejrychlejší  způsob,  jak  získat  informace  od  většího  počtu  respondentů. 

Dotazníky jsem rozdala nebo rozeslala kolegům ze studia školského managementu, 
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dále školám na Teplicku (kde pracuji) a bývalým kolegům ze studíí na PF  v Ústí 

nad  Labem.  Celkem ze  105  dotazníků  vráceno  55  vyplněných.  Dotazníky  jsem 

sestavila  podle  odborné  literatury  -přehledu  partnerů  školy  ve  výchovných 

aktivitách v otevřeném modelu výchovného systému. (15)

     2) rozhovory

Rozhovory s vedoucími pracovníky patnácti škol a školských zařízení, které jsem 

v posledních dvou letech navštívila.

     3) záznamové protokoly

Použila  jsem  záznamové  protokoly  manažerské  praxe  typu  „Shadowing  – 

Stínování“.  Nevýhodou  těchto  protokolů  byla  skutečnost,  že  studenti  převážně 

hodnotili  spolupráci  s rodiči.  Byly  ale  vyplněny  pečlivěji  a  přesněji  než  některé 

dotazníky.

K dispozici  jsem  měla  celkem  126  protokolů.  Protože  je  zpracovávaly  skupiny 

studentů, bylo možné využít jen ty protokoly, kde se neopakovaly údaje – celkem 

70.

7.4. Subjekty zúčastněné na výzkumu podle zvolené metody

Dotazníky

Rozhovory

Protokoly
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(15)   SOLFRONK,  J.  Kapitoly  ze  školského  managementu.  Liberec:  Katedra  pedagogiky  a 
psychologie Pedagogické fakulty Technické univerzity, 2002..s.44-45. ISBN 80-7083-655-5.
 

7.5. Subjekty zúčastněné na výzkumu podle dotazníků

Ze 105 rozdaných nebo rozeslaných dotazníků vráceno a využito 55.

- mateřské školy 19

- základní školy 25

- domy dětí a mládeže  3

- základní umělecké školy  1 

- střední školy   4

- ostatní subjekty  3   

Subjekty zúčastněné na výzkumu

Mateřská škola

Základní škola

DDM

ZUŠ

Střední školy

Ostatní
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7.6. Subjekty zúčastněné na výzkumu podle protokolů

Ze 126 protokolů mohlo být využito 35. U dalších se sledované údaje opakovaly.

- mateřské školy 14

- základní školy   7

- domy dětí a mládeže    3

- základní umělecké školy   4

- střední školy   3

- ostatní subjekty   4

Subjekty zúčastněné na výzkumu

Mateřská škola

Základní škola

DDM

ZUŠ

Střední školy

Ostatní
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7.7. Subjekty zúčastněné na výzkumu podle rozhovorů

- základní školy 7

- mateřské školy 3

- střední školy 3

- DDM 2

Subjekty zúčastněné na výzkumu

Mateřská škola

Základní škola

DDM

Střední škola
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7.8. Subjekty výzkumu

- mateřské školy  50

- základní školy 46 

- základní umělecké školy   9

- střední školy 13

- domy dětí a mládeže 11

- jiné subjekty 11

Subjekty zkoumání

Mateřská škola

Základní škola

DDM

Střední škola

Základní umělecká
škola

Jiné subjekty

Pro  zpracování  výsledků  výzkumu  jsme  sice  měli  k dispozici  materiály  od  140 

subjektů, ale zaměřili jsme se především na mateřské a základní školy (celkem 96 

subjektů).  U ostatních  subjektů vzhledem k menší  návratnosti  dotazníků jsme do 

výsledků  výzkumu  zařadili  jen  zajímavé  zkušenosti  se  získáváním  partnerů  ke 

spolupráci  nebo  takové  školní  a  mimoškolní  aktivity,  které  by  mohly  čtenáře 

inspirovat k obdobné činnosti.
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7.9. Vyhodnocení rozhovorů a dotazníků - podle stáří objektu a velikosti obce 

podle počtu obyvatel

Školy a školská zařízení podle stáří objektu

Školy a šk.zařízení Celkový počet Do 5 let 5-15 let Nad 15 let
Základní školy 32 0 2 28
Mateřské školy 22 0 2 20
Střední školy 7 1 1 5
Domy dětí a mládeže 5 0 0 4
Zákl. umělec. školy 1 0 0 1
Ostatní 3 0 1 2

     Do tabulky jsou zařazeny všechny subjekty výzkumu, i když některé dotazníky 

byly vráceny s neúplnými údaji o stáří objektu. Naprostá většina škol a školských 

zařízení zúčastněných na výzkumu sídlí v objektech starších patnácti let – celkem 

šedesát  objektů.  Ze  sedmi  zbylých  je  pouze  jedna  střední  škola  druhým rokem 

v budově po generální opravě. Ve svém hodnocení spolupráce se školskými i jinými 

subjekty se nelišila od ostatních.

Školy a školská zařízení podle velikosti obce

Školy,šk.

zařízení

Celkový 

počet

Do 500

obyvatel

Do 5000

obyvatel

Do 10000

obyvatel

Nad 10000

obyvatel

Praha

Brno
ZŠ 32 0 3 12 12 4
MŠ 22 1 2 10 6 2
SŠ 7 0 0 0 4 2
DDM 5 0 1 2 0 2
ZUŠ 1 0 0 1 0 0
Ostatní 3 0 0 2 0 1

     U tří dotazníků opět chyběly doplněné údaje, pro naši tabulku nejsou rozhodující. 

Pestrostí  nabídky  akcí  vhodných  pro  spolupráci  se  školskými  i  jinými  subjekty 

vynikaly více mateřské školy, základní školy uváděly spíš více vhodných partnerů 

ke spolupráci. Obojí bez závislosti na velikosti obce. 

     Mezi školkami vysoko vynikala svými aktivitami s nejrůznějšími partnery MŠ 

v Praze (Bílá Hora) , ze základních škol pak ZŠ v Domažlicích. Při rozhovorech obě 

vedoucí  pracovnice nezávisle  na sobě uvedly,  že se jim jejich činnost  nezdá být 
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nějak bohatá. V našem případě nebyla tedy rozhodující poloha obce, ale manažerská 

činnost v uvedených objektech.

     S podobnými případy se můžeme setkat i v literatuře. 

     Školní rok 2005/2006 byl i prvním školním rokem pro 110 studentů soukromé 

školy OPEN GATE v Babicích.  Kromě jiného mají  k dispozici  bazén,  atletickou 

dráhu,  knihovnu,  divadelní  sál,  malé  hospodářství  se  zvířaty.  Vybrat  si  mohou 

z nabídky 45 zájmových kroužků.(16)

     V roce 2004 získal starosta obce Vlčnov cenu Přístav – za to, že jako komunální 

politik podporuje volnočasovou a veřejně prospěšnou činnost dětí a mladých lidí své 

obce nebo regionu.

     „Obec Vlčnov na jihovýchodní Moravě (tři tisíce obyvatel) je známá tradicemi 

lidového umění  a  národopisnými slavnostmi.  V obci  žije  na tisíc  mladých  lidí  a 

s mladými lidmi  tu pracuje na třicet  sdružení (od folklorního po hasiče),  z nichž 

dvacet působí mezi dětmi. V poslední době zde bylo zřízeno devět dětských hřišť a 

fitcentrum  pro  mládež.  Některá  hřiště  navrhovaly  samy  děti  a  svoje  přání 

vyjadřovaly  slovem  i  kresbami.  Nejlepší  návrhy  byly  pak  realizovány.  Místní 

knihovna byla jako první v regionu připojena na internet“(17)

     

         

(16) Lidové noviny, ročník XVIII, 2.9.2005
(17) HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. 1.vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2004. s.127. ISBN 80-
7178-927-5.

8.  SPOLUPRÁCE  ŠKOL  A  ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ SE ŠKOLSKÝMI A JINÝMI       

              SUBJEKTY VE VÝSLEDCÍCH VÝZKUMU
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8.1. Partneři škol a školských subjektů podle dotazníků

Graf znázorňuje, s jakými partnery spolupracují školy a školská zařízení v našem 

výzkumu. Celkem odpovědělo 55 subjektů.

- se spolky spolupracuje   5 -  se sponzory 62                 

- s nadacemi a sdruženími   9 - SRPDŠ 24

- s dětskými a mládežnickými org. 22 - s církvemi   6

- s radami škol a školskými radami 23 - s rodiči 69

- s ostatními subjekty 31 - se spolky    5

- se specialisty a poradci 39 - s odbory 16

- se sport. a tělovýchovnými organizacemi 38

0 10 20 30 40 50 60 70 80

rodiče

sponzoři

specialisté a poradci

sportovní a TV org.

ostatní

SRPDŠ

školská rada

dět. a mládež. org.

odbory

sdružení

nadace

církev

zahraniční partneři

spolky

8.2. Analýza získaných poznatků 

     Jak již bylo řečeno, v současné době je nad síly pedagogů zorganizovat a zajistit 

vlastními  silami  veškeré  mimoškolní  výchovné  aktivity.  Většina  společnosti  ale 

předpokládá, že škola bude tím partnerem, který ve vyhledávání spolupráce projeví 
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větší  iniciativu.  Prozatím jsou stále  vyjímkou především rodiče a i  další  partneři 

školy, kteří by školám a školským zařízením svoji spolupráci nabídli.

     Je nutné, aby si toto uvědomil management té které školy či školského zařízení a 

zvážil míru vlastní spolupráce i s jinými než školskými subjekty. Velkou chybou by 

bylo přehlížení (nevyužití) už fungující nebo nabízené spolupráce.

     Výsledky našeho výzkumu sice potvrzují  existující  spolupráci   respondentů 

s jinými partnery než školskými subjekty,  ale  značně se liší  pestrostí  i  kvantitou 

nabídky. Obdobné výsledky vykazují šetření jak pomocí dotazníků, tak rozhovory se 

zástupci  managementu  patnácti  škol  nebo  údaje  ze  záznamových  protokolů 

manažerské praxe typu „Shadowing – Stínování.“

     Ponecháme-li  prozatím  stranou  participaci  s rodiči  (ještě  se  k ní  vrátíme), 

objevuje  se  nám na  druhém a  třetím  místě  pomyslného  žebříčku  spolupráce  se 

sponzory a nejrůznějšími specialisty a poradci. Někde uprostřed zůstaly sportovní a 

tělovýchovné organizace a jiní (účastníky výzkumu blíže specifikovaní) partneři.

     U následujících skupin najdeme jen nepatrné rozdíly – zhruba třetina všech 

dotázaných spolupracuje s odbory a dětskými a rodičovskými organizacemi a další 

pětina pak s některými nadacemi a sdruženími.  Na okraji  zájmu zůstaly církve a 

spolky.

     Zajímavě dopadlo porovnání četnosti a různosti aktivit v jednotlivých typech 

škol a školských zařízení. Pro srovnání jsme zařadili i hodnocení mateřských škol, 

které potvrdí i v dalších výsledcích výzkumu nápaditost v činnosti managementu. A 

jestliže se nad 10 možností spolupráce dostaly tři čtvrtiny  mateřských škol, pak ve 

stejné  kategorii  hodnocení  necelá  polovina  základních  škol,  ale  jen  čtvrtina 

středních škol a domů dětí a mládeže.

     Ve výčtu partnerů mateřských škol se nejednou objevují okolní základní školy a 

základní  umělecké  školy,  domy  s pečovatelskou  službou  ,  invalidé.  Ale  žádná 

základní  škola  neuvádí  jako  partnera  mateřskou   školu!  Kromě  standardních 

spolupracovníků  najdeme  u  základních  škol  paraolympioniky,  zástupce  Českého 

olympijského  výboru,  nadace  (ADRA,  NAŠE  DÍTĚ,KAPKA  NADĚJE…), 

rodinnou poradnu, okresní soud, mediální partnery. V jednom případě i partnerskou 

školu v zahraničí, školní družinu (noční přespávání dětí) a zajímavý projekt Divadla 

V Pytli  v Hrobu  u  Teplic,  kdy  diváci  z řad  dětí  pomáhají  spoluvytvářet  děj 

představení „Noemova archa“.
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     Sponzory bývají často rodiče nebo místní firmy. Ve výčtu jsme  našli i Český 

olympijský výbor, pediatra a zubaře, Celní správu v Domažlicích a také sázkovou 

kancelář Fortunu (obléká folklorní soubory).

8.3. Spolupráce základních škol a jejich parterů při volnočasových aktivitách 

dětí

     Polovina základních škol označuje v dotazníku spolupráci s rodiči  jako nejlepší 

ve srovnání s ostatními partnery, pět škol použilo termín „nic moc“, ostatní se vešly 

do průměru. V přehledu nejrůznějších společných akcí pro děti se objevuje více než 

dvacet možností (viz příloha).

     Mezi poradci a specialisty se vedle klasických partnerů ojediněle objevují soudci, 

právníci, odborníci z rodinné poradny.

     Přestože na řadě škol už odbory nejsou, plná třetina škol je uvedla jako dobré 

spolupracovníky, kteří pomáhají připravovat zájezdy, prázdninové pobyty, kulturní 

akce a v jednom případě dokonce působí na vedení školy v tom smyslu, že „ akcí 

pro děti je málo.“ Doslova provádějí „masáž ředitele“.

     Mezi sponzory převažují rodiče a místní firmy.Někdy je opravdu složité objevit  

subjekt,  který  bude  ochoten  pomoci  bezvýznamné  škole  na  úkor  televizního 

zviditelnění  firemní  značky.  Ale  i  tady  vyjímka  potvrzuje  pravidlo  –  mezi 

uvedenými sponzory najdeme v dotazníkách např. Český olympijský výbor, Českou 

spořitelnu nebo sázkovou kancelář Fortunu.

     Stupnice v níže uvedeném grafu uvádí počet aktivit  při vzájemné spolupráci 

základních škol a jejich partnerů. Jedna škola skutečně uvedla pouze jednu akci, jiná 

jich se svými spolupracovníky zvládla připravit třiatřicet.

8.4. Počet partnerů a aktivit u ZŠ

1- 5 akcí      9 škol 
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6 –10 akcí  11 škol                        

11 – 20 akcí   9 škol

21 – 30 akcí   7 škol

31 a více        3 školy                                                                                                      

Počet partnerů a aktivit u ZŠ

1 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31 a více

8.5. Spolupráce mateřských škol a jejich partnerů při volnočasových aktivitách 

dětít      Dvaadvacet mateřských škol uvedlo dvaačtyřicet možností, jak spolupracují 

s rodiči.  Zřejmě  by stálo  za  úvahu,  jestli  by  okolní  základní  školy  nemohly  už 
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v započaté  spolupráci  pokračovat.  Je  to  určitě  lepší,  než  pracně  obnovovat 

zpřetrhané svazky. Ostatních partnerů je naopak méně, než uvádějí základní školy. 

  1 –   5 akcí   2 mateřské školy

  6 – 10 akcí       4 mateřské školy                           

11 – 20 akcí        10 mateřských škol

21 a více                 6 mateřských škol

Počet partnerů a aktivit mateřských škol

1 - 5

6 - 10

11 - 20

21 a více

 Pozn. Pod 5 společných akcí se nedostala žádná mateřská škola, maximum 

uvedených aktivit bylo 26.

8.6. Spolupráce s rodiči

Výsledky spolupráce 96 ZŠ a MŠ s rodiči
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Výstavy 14 Sportovní utkání 16

Ozdravné pobyty 16 Soutěže 20

Zájmové kroužky 20 Zájezdy a výlety 22

Besídky 22 Organizační pomoc 32

Sponzorské dary 36 Materiální pomoc 46

Spolupráce s rodiči

0 10 20 30 40 50

Materiální pomoc

Sponzorské dary

Organizační pomoc

Besídky

Zájezdy a výlety

Zájmové kroužky

Soutěže

Ozdravné pobyty

Sportovní utkání

Výstavy

8.7. Spolupráce školy s rodiči

     Toto téma najdeme velmi často v odborné literatuře, časopisech, závěrečných 

bakalářských  pracích.  I  v našem  výzkumu  respondenti  uváděli  rodiče  jako 
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nejčastější partnery spolupráce i v mimoškolních aktivitách, ale iniciativnější bývá 

obvykle škola. Docentka Milada Rabušicová ve stati  Vztahy školy a rodiny dnes: 

hledání cesty k partnerství uvádí, že rodiče  „ nic nenutí se školou spolupracovat a 

sami větší aktivitu neprojevují.“(17)  Poukazuje i na to, že „většina zahraničních 

autorů (Bastiani 1992; Beattie 1985; Gregg 1993) upozorňuje, že iniciativu by měla 

rozhodně vyvíjet především škola, jež má výrazně a opakovaně usilovat o vyvolání 

zájmu a spolupráce rodičů.“(18)

     Jitka Moosová ve své práci  Podpora zájmu rodičů o vzdělávání dětí a jejich  

účast na činnosti školy poukázala na to, že více než polovina rodičů ve škole , kde 

prováděla výzkum, neuvedlo v dotazníku žádné podněty ke spolupráci se školou.

(19)

     Přeměna školy z uzavřené a izolované jednotky v partnerský model závisí i na 

v z á j e m n é  spolupráci školy, rodiny a dalších mimoškolských subjektů. Veškeré 

aktivity školy vůči veřejnosti jsou dnes úplně v kompetenci školy. 

     Jak tedy rodiče blíže seznámit se školou? Respondenti našeho výzkumu nabízejí 

například  dny otevřených dveří,  přístup rodičů do tříd  během vyučování,  osobní 

dopisy  dětem  nultých  ročníků,  třídní  schůzky,  individuální  konzultační  hodiny. 

Školy  vydávají  informační  bulletiny,  letáčky  a  časopisy,  připravují  besedy  a 

přednášky.  Pravidelné  konzultace  mívají  pracovníci  PPP.  Organizují  se  společné 

zájezdy,  exkurze  a  výlety,  sportovní  a  kulturní  akce,  výstavy  dětských  prací. 

K prezentaci školy se natáčí video o životě školy, ze školních výletů, prázdninových 

táborů. Na některých školách fungují asociace, unie nebo SRPDŠ.

     A jak vypadá iniciativa aktivních rodičů ? Respondenti výzkumu uváděli tyto 

činnosti:

(17)  RABUŠICOVÁ,  M.,  POL,  M.  Vztahy  školy  a  rodiny  dnes:  hledání  cest  k  partnerství (1), 

Pedagogika 1, roč.XLVI, vydává Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996. s.58. ISSN 

3330-3815.

(18) Tamtéž, Pedagogika 2, s.115.

(19)  MOOSOVÁ,  J.  Podpora  zájmu  rodičů  o  vzdělávání  dětí  a  jejich  účast  na  činnosti  školy. 

Závěrečná  bakalářská  práce.  Praha:  Centrum  školského  managementu,  Pedagogická  fakulta 

Univerzity Karlovy, 2004.

 lobují u zřizovatele školy

 podílejí se na přípravě koncepce školy

 spoluvytvářejí projekty
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 iniciativně pomáhají při tvorbě public relations

 vyjadřují se k programu a provozu školy

 půjčují si ve škole odbornou literaturu

 zúčastňují se s dětmi společných soutěží 

 osobními kontakty přispívají k „otevřené škole“

 individuálně navštěvují vyučovací hodiny

 vytvářejí pracovní skupiny spolu s učiteli a podporují život školy

 připravují „den s rodiči“

 organizují čtenářský maratón v místní knihovně

 zakládají sdružení, unie, kluby…rodičů

 na jedné ze škol rodiče během školního roku zorganizovali sto koncertů 

a představení, založili smíšený sbor MÁTA = Máma+táTA, symfonický 

orchestr školy a dětský pěvecký sbor

8.8. Jiní partneři

     Informace  najdeme  v odborné  literatuře  (20),  na  webových  stránkách,  ve 

sdělovacích prostředcích, na internetu…Někteří organizátoři sami upozorňují školy, 

DDM i rodiče. Z úspěšných projektů, festivalů, výtvarných soutěží, preventivních 

akcí uvádíme například:

 tvorba videofilmu o rodném městě (Lipník nad Bečvou)

 celostátní zimní olympiáda dětí (Mladá Boleslav)

 maškarní ples (Žižkov)

 město pohádky (Jičín)

 stavba fantazijního městečka z papírových krabic (Pardubice)

 projekt k údržbě a rozšíření lidového skanzenu (Klatovy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(20) podrobněji viz např. HOFBAUER, B.  Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.ISBN 80-

7178-927-5.       

PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B., HOFBAUER, B. aj. Pedagogika volného času. 3.aktualizované   vydání. 

Praha: Portál2002.ISBN 8O-7178-711-6.

 vánoční setkání dětí střední Evropy (Brno)

 zasedání dětských sněmů a parlamentů (Česká Lípa, Olomouc)
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 Jak  to  vidím  já  –  projekt  k prevenci  sociálně  patologických  jevů 

(ministerstvo vnitra)

9. ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝZKUMU
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     Ponecháme-li  stranou 70 výzkumných protokolů, kde měla být podle zadání 

uvedena  spolupráce  s rodiči  bez  hodnocení,  zbývá  nám  55  možných  názorů 

z dotazníků. K nim můžeme přidat informace z patnácti škol a školských zařízení, 

ve kterých pracovníci managementu souhlasili s rozhovorem. 

     Od sedmnácti respondentů jsme žádné poznatky nezískali. Ostatní se v různé 

míře vyjádřili k možnostem získat partnery ke spolupráci, ke kvalitě této spolupráce.

     Téměř ideální situace byla tam, kde projevili iniciativu k navázání spolupráce 

sami  budoucí  partneři  škol  a  školských  zařízení  –  „  přicházejí  s nabídkami   a 

nápady.“ Je jich ale výrazná menšina – dvanáct.

     Obdobný počet respondentů (čtrnáct) uvedl opačnou zkušenost – malý zájem 

rodičů i jiných partnerů školy, formální spolupráce, neochota možných sponzorů – 

„všichni něco chtějí“, ve třech případech  n e z á j e m  vedení školy.

     Co se tedy při úspěšné spolupráci nebo jejím hledání osvědčilo?

 osobní návštěva po předchozí domluvě

 neodmítnutí žádné nabídky, pouze její vhodné usměrnění

 písemná žádost s uvedením konkrétního požadavku

 „nachytání“ rodičů na šikovnost jejich dětí (společný sbor)

 „začínat stále znovu, nenechat se odradit“

 prezentace školy na veřejnosti

 dobré vztahy s obcí

 hledání partnerů v zahraničí

 spojit jednání o další spolupráci s průběhem úspěšné akce (besídka, turnaj…)

 spolupráce s ostatními školami (kvůli „konkurenci“ málo využívaná)
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10. ZÁVĚR

     Ve své  práci  jsme  se zaměřili  především na  otevřený (participační)  model 

výchovného  systému  školy,  který  umožňuje  spolupráci  školy  ve  výchovných 

aktivitách se školskými i jinými subjekty.  Mezinárodní dokumenty i naše zákony 

upřednostňují i do budoucna otevřené školy, kde se na vzdělávání a výchově dětí 

budou spolupodílet především rodiče, pedagogové a obec spolu s dalšími vhodnými 

partnery.  Bude záležet především na manažerech škol, nakolik bude tato spolupráce 

realizována a rozvíjena.

     Ve výzkumu jsme se zaměřili na zmapování úrovně již existující spolupráce škol 

a školských zařízení s nejrůznějšími subjekty při výchově dětí.

     V úvodu  práce  byly  formulovány  čtyři  hypotézy,  výsledky  našeho  byť 

omezeného šetření by měly svědčit pro ně nebo proti nim.

1. Většina  škol  a  školských  zařízení  ve  větší  či  menší  míře  spolupracuje  i 

s jinými než školskými subjekty.

Výsledky šetření svědčí pro uvedenou hypotézu. Na základě vyjádření manažerů 

i  dalších  pracovníků  škol  a  školských  zařízení  při  rozhovorech  nebo  ve 

vyplněných  dotaznících  můžeme  konstatovat,  že  každá  ze  škol  (i  školských 

zařízení) spolupracuje i s jinými než školskými subjekty. Jiná otázka je právě ta 

v ě t š í  nebo  m e n š í  míra spolupráce. Na jednom pracovišti uvedli pouze 

jediný příklad spolupráce a neuvažovali o jejím rozšíření. Jinde jsme se setkali 

s nabídkou více než třiceti aktivit a zdálo se jim, že „ je to málo.“ Nemůžeme se 

tedy spokojit s tvrzením škol o tom, jak je jejich škola „otevřená“. Všem nám 

musí záležet na úrovni této „otevřenosti“.

2.    Vedení  škol  a  školských  zařízení  organizuje  a  podporuje  spolupráci  i 

s jinými           než školskými subjekty.

          Výsledky šetření svědčí i pro tuto hypotézu ovšem s přidáním dodatku 

„vedení  v ě t š i n y  škol…“ Na jednapadesáti pracovištích se hypotéza potvrdila. 

Ve čtyřech dalších je to vedení školy  „j e d n o“. Na třech školách je tato skutečnost 
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braná ostatními zaměstnanci jako holý fakt, ale na té poslední se odbory i ostatní 

rozhodli působit na vedení školy v tom smyslu, že „akcí pro děti je málo“. Doslova 

provádějí „masáž“ ředitele.

3.Velmi  vhodnými  a  využívanými  partnery  škol  jsou  vzhledem  k nabídce 

programů i umístění domy dětí a mládeže.

Výsledky  šetření  v naprosté  většině  nesvědčí  ve  prospěch  této  hypotézy. 

Spolupráci s domy dětí  a mládeže potvrdilo minimum zúčastněných subjektů. 

Žádný  z respondentů  neuvedl  v hodnocení  ani  dobré  ani  špatné  zkušenosti 

s touto spoluprací.

4. Prvořadými partnery škol a školských zařízení jsou rodiče.

Tato  hypotéza  se  plně  potvrdila.  Většina  škol   sice  vystupuje  jako  hlavní 

iniciátor a organizátor této spolupráce, ale na řadě škol už rodiče dokážou víc, 

než podepsat žákovskou knížku, nebo se zastavit na třídních schůzkách. Záleží 

na  trpělivosti  a  vynalézavosti  manažerů,  kteří  by měli  umět  podchytit  zájem 

rodičů a vhodně ho využít pro partnerství ve prospěch dětí.

      Jestliže porovnáme teoretické studie o přítomnosti a budoucnosti „otevřených“ 

škol u nás i v zahraničí, zákonné normy a závazné dokumenty s výsledky naší malé 

sondy  do  možností  spolupráce  našich  škol  s dalšími  i  mimoškolskými  subjekty, 

můžeme konstatovat, že „otevřené“ školy mají budoucnost. Kromě vnějších vlivů 

bude především záviset na osobnostech manažerů, kteří by měli umět přesvědčit své 

spolupracovníky,  rodiče  i  zástupce  obce  a  další  vhodné  partnery  o  významu 

mimoškolních výchovných aktivit  pro děti,  rodiny i obec. Aby naše školy byly i 

jejich školami. 

     

39



Seznam použité literatury

BACÍK,T. KALOUS, J.; SVOBODA, J. aj. Kapitoly ze školského managementu. 

Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-86039-49-8.

HOFBAUER, B.Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.ISBN 80-7178-927-5.

KALOUS, J. Teorie vzdělávací politiky. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání. 

1997.

KOTÁSEK, J. Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském 

kontextu : Výstupy řešení za rok 2001. 1. díl : teoretické a komparativní studie. 

Redakce : Walterová, E. Modely školy budoucnosti. Praha : Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2002 s. 8-24. ISBN 80-7290-085-4.

ISBN 80-7290-085-4.

MOOSOVÁ, J. Podpora zájmu rodičů o vzdělávání dětí a jejich účast na činnosti 

školy. Závěrečná bakalářská práce. Praha: Centrum školského managementu: 

Pedagogická  fakulta Univerzity Karlovy, 2004

 PÁVKOVÁ, J.; HÁJEK, B. ; HOFBAUER, B. , aj. Pedagogická volného času. 3. 

aktualit. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.

RABUŠICOVÁ, M., Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. 

Pedagogika 1. Časopis pro vědy o vzdělání a výchově. Pedagogická fakulta 

SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu. Liberec : Katedra pedagogiky 

a psychologie Pedagogické fakulty Technické univerzity,2002.ISBN80-7083-655-5.

Lidové noviny, ročník XVIII, 2.9.2005

40



Přílohy:

1. Dotazník

2. Rozhovor

3. Záznamové protokoly

4. Projekt Evropské unie „Aby děti věděly…“

5. Program informačního střediska Správy CHKO České středohoří

6. The English College in Prague – akce školy

7. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – akce pro veřejnost, školy…

8. Karlínské spektrum – přednášky z dějin pro veřejnost

9. Informační centrum v Bílině

 - tématické výlety, poznávací zájezdy, vzdělávací akce pro školní skupiny

- aktuální nabídka tématického zájezdu pro školní skupiny

41



Příloha č. 1

DOTAZNÍK

Otevřený (participační) model výchovy ve škole

Vážená kolegyně, vážený kolego,

     Studuji  školský management  a  cílem mé závěrečné  bakalářské  práce  je  na 

základě  výzkumu  vytipovat  osvědčené  i  netradiční  možnosti  spolupráce  škol  a 

školských zařízení se školskými i jinými subjekty. Připravit přehled nejrůznějších 

partnerů škol a školských zařízení  se zaměřením na společné aktivity s dětmi ve 

volném čase  v  „  prodlouženém školním dnu i  týdnu“  a  o  prázdninách.  Shrnout 

zkušenosti oslovených účastníků výzkumu.

Velice Vám děkuji za vyplnění dotazníku popřípadě za další připomínky k tématu.

U odpovědi zakroužkujte příslušné písmeno.

Typ školy nebo školského zařízení:

A –MŠ  B-ZŠ  C- střední škola  D-LŠU  E-DDM  F-jiný typ, uveďte

……………………………………………………………………….

Velikost obce podle počtu obyvatel :

A-do 500   B-do 5000  C- do 10 000   D-nad 10 000   E-Praha,Brno

Existence školy nebo školského zařízení :

A-do 5 let   B-5 až 15 let  C-nad 15 let

Partnery školy, školského zařízení jsou :

(  U  zakroužkovaných  partnerů  uveďte,  prosím,  druh  spolupráce.  Např.  soutěže, 

besídky,

Výstavy,  kurzy,  ŠVP,  zájezdy,  pronájem…,  prázdninové  pobyty,  besedy, 

sponzorské dary, organizační pomoc, vedení zájmových kroužků – jakých, exkurze, 

poradenství, pobyty v zahraničí, projekty, public relations, jiné možnosti – uveďte.)
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A rodiče…………………………………………………...…………………………..

B SRPDŠ nebo jiná organizace rodičů(jaká)……………….…………………………

C rada školy, školská rada ……………………………………………………………

D dětská nebo mládežnická organizace(jaká)……..........…………………………….

E obec………...........................................……………….……………………………

F církev ……………………………………………………………………………….

G spolek(jaký), sdružení(jaké) ……………….………………………………………

H sport. a tělovýchovné organizace(jaké) ……………………………………………

I zahraniční partneři(jací) ..................................……………………………………..

J odbory  ........................…………………………………………………………….

K nadace(jaká)……………………………………………………………………..… 

L sponzoři(jací) ………………………………………………………………………

M specialisté a poradci(jací) ………………………………………………………….

N jiní partneři – uveďte ……………………………………………………………..

Jací partneři se Vám nejlépe osvědčili, s kterými máte dobré zkušenosti, jak jste je 

získali, na jaké problémy byste nás chtěli upozornit – prosím, uveďte.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Kontaktní adresa: Mgr. Miloslava Chalupecká

                             Základní škola, Teplice

                             Maxe Švabinského 1743/11

                             Tel./fax: 471 539 809

                             E-mail: zs.msvab@volný.cz
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Příloha č. 2

Rozhovor

Otázky pro rozhovor s řediteli (zástupci ředitelů, výchovnými poradci, učiteli) 

patnácti škol a školských zařízení.

Jaký je počet obyvatel v obci?

Jak dlouho existuje škola, školské zařízení?

Jsou Vašimi hlavními partnery při zajišťování volnočasových aktivit dětí rodiče?

Uveďte, prosím, druh spolupráce.

Spolupracujete s organizacemi rodičů?

S jakými? Jak?

Spolupracujte s nějakými partnery v následujícím seznamu? Jak?

- rada školy, školská rada

- dětská nebo mládežnická organizace

- obec

- církev

- spolek, sdružení

- sportovní a tělovýchovná organizace

- zahraniční partneři

- odbory

- nadace

- sponzoři

- specialisté a poradci

Spolupracujete s jinými partnery, kteří nebyli uvedeni v seznamu? S jakými? Jak?

Jak spolupracovníky získáváte?

Přihlásili se Vám někteří sami?

Jací partneři se Vám nejvíce osvědčili?

Vznikly i nějaké problémy?

Co byste ještě doplnili?
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3. Záznamové protokoly

Záznamový protokol    BS/I-L/0304/EKO+PRAV

Manažerská praxe typu“ Shadowing- Stínování

Jméno studenta:                              Moderátor setkání:

Skupina č. 

Škola, 

škol.zařízen

í

Místo

Přítomni Datum

8) Jaké osvědčené formy spolupráce s rodiči ve vaší škole využíváte k podpoře 

ekonomiky školy?

a)

b)

c)

Záznamový  protokol

      BS/II-Z,L/0405/ŘPP+VL

Záznamový protokol

Manažerská praxe typu“ Shadowing- Stínování“

Jméno 

studenta

Moderátor 

setkání
Název 

navštívené 

školy/institu

ce

Ředitel 

navštívené 

školy/institu

ce
Adresa 

školy
Přítomni Datum
18) Jaké jsou stěžejní formy spolupráce s rodiči?

a)

b)

c)

d)

4. Projekt Evropské unie „Aby děti věděly…“
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5. Program informačního střediska Správy CHKO České středohoří
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6. The English College in Prague – akce školy
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7. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – akce pro veřejnost, školy…
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8. Karlínské spektrum – přednášky z dějin pro veřejnost
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9. Informační centrum v Bílině

 - tématické výlety, poznávací zájezdy, vzdělávací akce pro školní skupiny
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- aktuální nabídka tématického zájezdu pro školní skupiny
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