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ANOTACE
Práce zkoumá názory a postřehy předškolních pedagogů a rodičů v oblasti vytváření
vzájemné spolupráce. V jednotlivých kapitolách jsou stručně popsány možné formy
spolupráce rodiny a mateřské školy, vývoj spolupráce, jeho vliv na současné předškolní
vzdělávání a role učitele v tomto procesu.
Nové vzdělávací programy v mateřských školách vycházejí z „Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání", ten umožňuje předškolním
institucím vlastní zpracování školních vzdělávacích programů.Vhodným námětem
mohou být i některé alternativní vzdělávací programy pro předškolní zařízení, které jsou
popsány v závěru teoretické části diplomové práce.

The aim of this diploma work is to investigate opinions and reflections of pre-school
pedagogues in the field where reciprocial relationship is being generace.Each chapter
describes the possible forms of co-operation between the family and nursery schoul,
how this relationship developes.
The new educational programmes in nursery schools come from the General Education
Programe for Pre-school Education.This programme helps the pre-school institucions to
work on the own schoul programmes.
The alternative education programmes might be a good theme for pre-school
arrangements.They are described at the of diploma work.
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KLÍČOVÁ SLOVA

spolupráce rodiny a mateřské školy
formy spolupráce
role předškolního pedagoga
alternativní směry
školní vzdělávací program „Začít spolu"

family and nursery- school cooperation
form,s of pre-school pedagogue
the part of the pre-school
alternative wals
school education programme"Step by Step""
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ÚVOD

Rodinné prostředí je prvním místem, kde dítě poznává, jak vypadá soužití lidí v
nejbližší komunitě
„Způsob života rodiny, její hodnoty a pravidla, to vše ovlivňuje fyzické, psychické i
sociální zdraví dítěte již od jeho poěetí.Rodiče jsou středem života dítěte a proto jejich
vzájemné odloučení při vstupu dítěte do předškolního zařízení je obvykle těžké"(Niesel,
Wilfried, 2005, s. 25).
Ignorovat domov , ve kterém dítě žije a lidi v něm, znamená nedat rodičům a jejich
dítěti pocit důvěry a jistoty.Pokud tato dvě prostředí spolu nespolupracují,dítě často prožívá
pocit,že žije v naprosto odlišných světech.
Do roku 1989 bylo rozhodování rodičů při volbě mateřské školy jednoduché.Při
umístění dítěte do mateřské školy bylo rozhodující místo bydliště („spádové mateřské
školy")a vzdělávací program mateřských škol byl pro všechny jednotný.
Nejen u nás současnou mateřskou

školu provází období hledání

nových

cílů.Hledání je ovlivňováno změnami a postoji celé společnosti a to nejen změnami
v oblasti politické či sociální, změnami v průmyslu a na trhu práce, tak změnami ve
vědě a technice..Vlivem těchto změn se mění nároky na předškolní vzdělávání, které se
stává prvopočátkem celoživotního vzdělávání.
Důsledky změn jsou formulovány ve Školském zákoně z 24.10.2004.Konkrétní
požadavky

jsou

uvedeny

v Rámcovém

vzdělávacím

programu

pro

předškolní

vzdělávání.
Z hlediska zkoumané problematiky je potřeba uvést, v čem se mění role
předškolního pedagoga, který je realizátorem těchto změn, v čem spočívá jeho
profesionalita a odpovědnost.Vliv rodiny na vývoj dítěte je primární.Rodinný život se
neustále proměňuje a dítě, které přichází do nového prostředí mateřské školy si sebou
tento vliv rodiny přináší.Pedagog si je vědom nutné spolupráce s rodinou a hledá nové
formy k funkční spolupráci. Je velmi důležité, aby si rodič při výběru mateřské školy
ujasnil,co očekává od daného předškolního zařízení a zda-li je ochoten spolupodílet se
na jeho

vzdělávacím programu. Zapojení rodičů pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte,

podporuje pocity uspokojení, hrdosti a sebevědomí.
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Téma „hledání nových forem spolupráce rodiny a školy" jsem si zvolila z důvodu
zájmu zjistit, co si rodiče a pedagogové představují pod pojmem vzájemná spolupráce,
zda

rodina využívá

svých práv a zda se chce spolupodílet

na výchově

dětí

v předškolních zařízeních a v čem se liší názory na spolupráci jak ze strany pedagogů
tak rodiny.
Cílem práce je sledovat a popsat současný vztah mezi rodinou a mateřskou
školou.Zjistit, co rodiče očekávají od mateřské školy a naopak, co mateřská škola
očekává od rodičů v souvislosti vzájemné spolupráce.Zda jsou vzájemné vztahy mezi
oběma z zúčastněných stran dostatečně otevřené a partnerské a zda si rodiče a učitelky
uvědomují svá práva při výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.
Prací se pokouším na malém vzorku mateřských škol porovnat spolupráci na
běžných mateřských školách a na školách vycházejících ze vzdělávacího programu"
Začít spolu".
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TEORETICKÁ ČÁST
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1. SPOLUPRÁCE

Pojem spolupráce je zdánlivě jednoduchý.Někdo pracuje s někým.V dílně mohou
pracovat

dva dělníci, každý

dělá jiný

výrobek.Pracují

sice spolu v dílně,

ale

nespolupracují.Ve třídě mateřské školy si děti hrají se stavebnicemi, ale to ještě
neznamená, že spolupracují.Rodiče každé ráno doprovází svoje děti do tříd v mateřské
škole, ale ani to neznamená, že vzájemně spolupracují s učitelkami a učitelky s rodiči.
Rámcový program pro předškolní vzdělávání v části o sociálních a personálních
kompetencích uvádí, že dítě „ se při společných hrách, činnostech domlouvá a
spolupracuje, spolupodílí

se na vzájemných společných

rozhodnutích"(Rámcový

vzdělávací program pro předškolní výchovu, 2005, s. 10 -11).0 vztahu s rodiči hovoří
jako o „spoluúčasti, která je vyhovující, jestliže existuje ochota spolupracovat, že ochota
funguje na

základě

partnerství"(Rámcový

vzdělávací

program

pro

předškolní

vzdělávání, 2005, s. 30).
Pro objasnění co je tedy spolupráce může pomoci Slovník češtiny, kde je spolupráce
chápána ,jako společenská práce osob nebo institucí, spolupodílení, součinnost"(Kol.
autorů, 2001, s. 141).
Podle Křivohlavého je spolupráce - „kooperace společné práce ( činnost ) za
účelem dosažení společného cíle" (Křivohlavý, 2002, s. 174).
Podstatou

spolupráce

je

dávání

a

přijímání,

„poznání,

čím

kdo

může

přispět"(Havlínová a kol. 2000, s. 34) a dále „účinnost spolupráce se zvyšuje, jestliže se
spolupracující osoby mezi sebou liší, protože každá může společnou věc obohatit něčím
jiným"(Havlínová a kol. 2000, s. 34).
„Spolupracovat, to znamená být si neustále vědom potřeb ostatních, reagovat
podporou a pomocí"(Nováková, 1998, s. 34).
Z uvedených citací je zřejmé, že všechny zúčastněné subjekty jsou aktivní,
přinášejí, vkládají svůj podíl pro vytvoření a splnění společného cíle.
Hovoříme-li

o

spolupráci

mateřské

školy

s rodiči,

pak

oba

aktéři

jsou

zainteresováni na výchově a vzdělávání dítěte, na uspokojování potřeb dítěte.Mateřská
škola (v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem) vychází ze stanoviska, že jejím
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úkolem je"doplňovat rodinnou výchovu"(Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání, 2005, s. 43).

Základním stavebním kamenem pro postupné budování kvalitních vztahů je
vytvoření podmínek pro spolupráci.Vedení

mateřské školy a celý jeho tým je

realizátorem těchto podmínek.Zde začínají veškeré základy vzájemné komunikace mezi
učiteli, rodinou a dětmi.Cílem vzájemné spolupráce je nalézt optimální soulad mezi
potřebami rodiny a možnostmi a koncepcí mateřské školy.

l.l.Vývoj spolupráce mezi rodinou a školou

Prvními předškolními institucemi v českých zemích byly opatrovny.: opatrovna
Na Hrádku a opatrovna v Karlíně.Hradeckou opatrovnu Na Novém Městě pražském
zřídil v roce 1832 dobročinný spolek.První správce a učitel opatrovny Jan Vlastimír
Svoboda vypracoval nový osobitý výchovný systém, který zveřejnil ve svém stěžejním
díle „Školka čili prvopočáteční praktické, názorné, všestranné vyučování malých dítek
k věcnému vybroušení rozumu a ušlechtění srdce s navedením ke čtení, počítání a
kreslení pro učitele, pěstouny a rodiče"(Mišurcová a kol. 1987, s.48).České opatrovny
třicátých a čtyřicátých let představovaly typ „soukromé dobročinné instituce, v níž se
dětem z chudých, zejména proletářských rodin dostalo nejnutnější výchovné péče a
základů vzdělání"(Mišurcová a kol. 1987, s. 50).
V roce 1867 byla založena první mateřská školka, jako městská mateřská školka u
sv.Jakuba na Starém Městě.Mateřská školka byla veřejnou institucí, v níž materiální a
personální podmínky výchovy zajišťovala obec pražská a o ošacení a stravování se
staral dobročinný spolek.Důvodem

k založení této mateřské školy bylo

pomoci

zaměstnaným matkám a čelit germanizaci."Otázka školství mateřského není jen otázkou
kulturní.Vzrůstem obyvatelstva i utvářením novodobé společnosti stává se také otázkou
sociální.

Nepřetržitá, jednotvárná, výdělečná práce dělnických žen znemožňuje jim
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znalost a výkon rodinné výchovy, ničí rodinný život, kazí vychování dítek a z toho
všeho plyne tělesná, duševní i mravní degenerace dětí"(Rathaus, L.,1931, s. 12).
O spolupráci s rodiči ještě nemůžeme hovořit.Mateřská školka měla hlavně sociální a
osvětový charakter.
V roce 1872 byl vydán Dokument o mateřských školách, kde se hovořilo o tom, že
„dobrá předškolní výchova je důležitou součástí výchovy člověka, že předškolní
výchova není považována jen za záležitost rodiny"(Mišurcová, 1980, s. 46)."ÚčeIem
mateřských škol je podporovati a doplňovati výchovu dítek u věku povinnosti školní
ještě

nepodléhajícím... "(Ledvinková,

1887,

s.89).Veřejné

mateřské

školy

byly

zakládány samostatně i při školách obecných.Vznikaly i při dívčích školách, aby se
mohly studentky zapojovat do péče o děti, získávat zkušenosti pro svou budoucí
roli.Mateřská škola ovlivňovala výchovu v rodině nepřímo.
Počátkem 20.století,kdy s rozvojem hlubinné psychologie, dochází v pojetí člověka
a jeho výchovy ke zlomu, dítě se dostává do popředí zájmu.Společenská hodnota dítěte
spolu s jeho právy postupně stoupají.Celé století je následně podle manifestu švédské
spisovatelky Elen Keyové nazýváno Stoletím

dítěte.

Na vytváření výchovné koncepce mateřských škol se podílela řada obětavých a
nadšených pracovnic.Jejich společným cílem bylo podporovat a doplňovat domácí
výchovu. Hlavními představitelkami

předškolního

reformního hnutí u nás jsou

především Ida Jarníková a Anna Siissová.Obě usilovaly o mateřskou školu respektující
svobodu dítěte a jeho zdárný tělesný vývoj."Tím, že dětem dopřejeme hodně svobody,
že se přičiníme, aby ze škol našich vymizel školský ráz a nahrazen byl rodinným, tím
nestanou se z našich ústavů pouze opatrovny, tím poskytneme dětem ovzduší, které, jim
po právu náleží"(Mišurcová,Čapková,Mátej,1987, s. 64).
Ida Jarníková upozorňovala na důležitost spolupráce s rodinou, v mateřské škole
zaváděla přednášky a kurzy pro rodiče, rozhovory o dítěti s rodiči a dětmi.
Propagovala mateřské školy na veřejnosti formou osvětové činnosti o zásadách správné
výchovy.Vyžadovala součinnost rodičů při výchově dětí v mateřské škole nebo při péči
o ně (společné výlety s rodiči a dětmi, společné práce k Vánocům, výzdoba místností
apod.).V oblasti spolupráce s rodiči považovala za důležité seznamovat rodiče
s vývojovými zákonitostmi dítěte.Základní pravidla styku rodičů a učitelek byly
zaznamenány v denním řádu mateřské školy a popsány tam byly i rodičovské
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povinnosti.Úkolem mateřské školy bylo"Podporovat a doplňovat domácí výchovu dítek
školou ješté nepovinných, a to cílevědomou péčí o všestranný rozvoj"(Jarníková, 1926,
s. 21).
Jeden z dalších reformních představitelů Josef Bartoň říká: „Trvalý styk rodičů
s učiteli budí vzájemnou důvěru, uvádí jednotu do společného úsilí o výchovu,
rozptyluje temno výchovných předsudků a pověr, pobádá rodiče, aby podporovali školu
v jejich potřebách mravně i hmotně a působí tedy na lepší zdar výchovy dětí..."(Bartoň,
J., 1932, s. 46).Dále zmiňuje,"že ochotná a promyšlená spolupráce školy a rodičů,
nediktovaná úředními spisy, má a bude mít nesmírný vliv na pokrok ve školství našeho
státu, neboť se na tomto poli uplatní zdatné síly, které dosud nečinně a lhostejně na
školu hledívaly"(BartoŇ, J., 1932, s. 48).
. Vyučovací prostředky se přizpůsobují individuálním a věkovým

zvláštnostem

dítěte."Na rozdíl od tradiční pedagogiky reformisté výrazně preferují individuální
výchovné cíle ve spojení s nově koncipovaným sociálním pojetí výchovy, zdůrazňují
pedocentrický přístup, maximální přiměřenost a především co největší aktivnost jedince
ve výchovném procesu" (Jůva, 1994, s. 45).
Učitelky mateřských škol si stále více uvědomovaly, že zdokonalování výchovy dětí je
nemyslitelné bez zvýšení úrovně jejich vzdělání..Dokladem tohoto úsilí bylo pořádání
vysokoškolských kurzů pro učitelky mateřských škol.
Těžkou ránu pro rozvoj mateřského školství v našich zemích znamenal mnichovský
diktát v roce 1938, německá okupace vletech 1939 - 1945 a druhá světová válka,
v jejím průběhu se v českých zemích počet mateřských škol snížil na třetinu.V místech,
kde nežila silná německá menšina,se mateřské školy staly jedním z nositelů českého
jazyka.
Pro první poválečná léta bylo charakteristické nejen rozšiřování sítě předškolních
zařízení, ale též úsilí o novou kvalitu výchovné práce..V roce 1945 byl vydán Prozatímní
pracovní program pro mateřské školy, který určoval obsah výchovy.Program byl první
celostátní směrnicí pro výchovnou práci ve všech předškolních zarizeních(Mišurcová a
kol., 1987, s.84).
Zásadní změnou v orientaci předškolní pedagogiky československého školství byl
únor 1948.Předškolní zařízení byly zestátněny, odpovědnost za výchovu dětí přebírá
stát..Sovětské prameny a marxistická pedagogika se stávají hlavním vzorem pro české
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školství.Vládním nařízením byla zřízena Sdružení rodičů a přátel školy jako organizační
základna pro spolupráci s rodiči.Pedagogická teorie podléhala ideologickému tlaku, a
proto její výchovné cíle směřovaly k učebně disciplinárnímu modelu výchovy."Cíl
předškolní výchovy je dán potřebami a záměry společnosti, proto se všestranný
harmonický rozvoj dětí v socialistické společnosti zajišťuje v duchu ideových principů
v dialektické závislosti na úkolech a podmínkách jeho budování a obrany."(Program
výchovné práce pro jesle a mateřské školy, 1983).Osnovy pro výchovnou

práci

v předškolních zařízeních byly závaznou směrnicí pro výchovu v celém státě, a to na
rozdíl

od

výchovným

předchozích,
prostředkem

které
se

výchovné
stalo

postupy

pouze

zaměstnání

jako

doporučovaly."Novým
forma

předškolního

vyučování"(Mišurcová, 1987, s. 88).
Spolupráce rodiny a mateřské školy nebyla opomíjena, avšak rodiče byli v roli
pomocníků a posluchačů.M. Fottová uvádí, že: „Výchovná práce mateřské školy může
přinést dobré výsledky jenom tehdy, neděje-li se odtrženě od rodiny.Správné výchovy
lze dosáhnout jen soustavným společným úsilím rodiny a mateřské školy.Mateřská
škola musí proto zařadit mezi své úkoly i pravidelný styk a spolupráci s rodinou, musí
radit a pomáhat v plnění výchovných úkolů, vyplývajících z cíle, který je týž pro
výchovu v rodině i ve škole - vychovat uvědomělého, družného, všestranně vyvinutého
občana lidově demokratického státu" (Fottová, M.,1952, s.338).Dále uvádí „Výchova
dětí není soukromou záležitostí, ale záležitostí celého státu"(Fottová, M., 1952, s.
338).Systém spolupráce směřuje k tomu, že hlavním organizátorem je

mateřská

škola.Ta určuje rodičům formu spolupráce.Rodina je považována za pomocníka, ale
s omezenými pravomocemi."Velké dílo socialistické výchovy naší mládeže se může
uskutečňovat jen tehdy, bude-li při výchově řídící silou naše škola

rodina jejím

pomocníkem" (Fottová, M., 1952, s. 339).
V roce 1955 vyšly nové osnovy pro mateřské školy, kde byly zařazeny nově kapitoly o
mravní výchově a spolupráci s rodinou."Rodina je společenská instituce, která plní ve
výchově dětí specifickou společenskou funkci, ale nemůže zaujímat stejné postavení
jako odborná výchovná instituce.Dále uvádí, že „je žádoucí dosáhnout takového vztahu,
kdy mateřská škola bude fungovat v otázkách výchovy jako instituce vedoucí, která
vytyčuje nejen cíle výchovy, ale poskytuje rodině jak průběžné vedení metodické, tak
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společenskou kontrolu"(Bělinová a kol., 1982, s.380). Vedoucí úlohu ve spolupráci
postupné přebíral stát.
Systém spolupráce směřoval k tomu, že hlavním organizátorem je mateřská škola.Ta
určuje

rodičům

formy

spolupráce.Rodina

je

považována

za

pomocníka,

ale

s omezenými pravomocemi.
Přetrvávající vliv ideologie komunistické strany dále určoval výchovu a vzdělávaní
dětí ve školních i předškolních zařízeních.V roce 1983 byl schválen Program výchovné
práce pro jesle a mateřské. Spolupráce s rodinou se nesla v duchu socialistické výchovy:
„Výchova dětí v předškolních institucích navazuje na výchovu v rodině, která je
základním výchovným činitelem.Kulturní úroveň rodin a struktura jejich volného času
umožňují rodičům účinně se podílet na výchově v rámci povinnosti

vymezené

zákonem"(Mišurcová, Čapková, Mátej, 1987, s. 100).
Úkolem učitelky mateřské školy bylo působení na rodiče s cílem ovlivnit rodinnou
výchovu

v duchu

komunistické

ideologie.Spolupráce

s rodinou

probíhala

prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy.Mateřskými školami byly organizovány
brigády,návštěvy v rodinách,pořádaly se přednášky a názorné agitace.
Škola byla pro rodiče málo přístupná.Jejich vztah se školou byl omezen na předávání a
vyzvedávání dětí.
Průcha uvádí,že vztah mezi rodiči a učiteli procházel vývojem.Učitelé měli pomáhat
rodičům s dětmi.u nichž byly výchovné problémy měli navštěvovat tyto rodiny a
seznamovat se s prostředím, v kterém děti vyrůstaly..Rodiče se často dostávali do pozice
pasivních posluchačů a jejich přístup do mateřských škol byl omezen.Výchova

a

vzdělávání bylo v rukou učitelů."Vztah rodičů a učitelů byl založen na faktu, že učitelé
nebudou rodiče příliš zatěžovat školními záležitostmi a na druhou stranu rodiče, jakožto
pedagogičtí laici přenechají vše, co souvisí se školní edukací,

specializovaným

profesionálům - učitelů" (Průcha, 1999, s237-238).
Oproti době před listopadem 1989 se odpovědnost rodičů za výchovu dětí přenáší na
rodinu.Ustava

ČR,

zákony

a

vyhlášky

uvádí,

že

rodiče

nesou

za

dítě

zodpovědnost.Mimo jiné mají právo svěřit své dítě do péče třetích osob, aniž by se však
sami zbavovali zodpovědnosti za jeho výchovu.Toto vyplývá z Listiny základních práv
a svobod."Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona.Péče o děti a jejich výchova
je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.Práva rodičů mohou
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být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen
rozhodnutím soudu na základě zákona.Rodiče, kteří pečují o dítě, mají právo na pomoc
státu"(Listina základních práv a svobod, článek 32).
„Zapojení rodičů do vzdělávání je v současné době jedním z hlavních vzdělávacích
záměrů.Řada studií zjistila, že aby se zvýšil pozitivní účinek vzdělávání v raném dětství
je důležitý, nejen pobyt ve vzdělávacích institucích, ale také příslušné zapojení rodičů,
protože

děti

tráví

s rodiči

většinu

svého

času"(Cmer

1980'ConnoR,

Epstein

1995)."Zvýšení zapojení rodičů, které zvyšuje sociální, emocionální a akademický růst
dítěte, stejně jako podpora rodičů, je nejdůležitější k založení partnerství rodičučitel"(Larson- Haupt 1997, s.389).

1.2. Rámcový vzdělávací program - spolupráce mateřské školy a rodiny

Dnešní
vzdělávacím

mateřská

škola

programu

pro

má

spolupráci

předškolní

s rodiči

vzdělávání.Ten

zakotvenou

v Rámcovém

vychází

z předpokladu

oboustranné důvěry, otevřenosti, respektu, vstřícnosti a ochoty vzájemně spolupracovat.
Předškolní vzdělávání , které je poskytované mateřskou školou doplňuje rodinnou
výchovu, obohacuje denní program dítěte a zároveň poskytuje dítěti

odbornou

péči.Snaží se maximálně podporovat individuální zvláštnosti vývoje dítěte a tím vytváří
dobré podmínky pro jeho další vzdělávání.

Spolupráce s rodiči podle Rámcového

vzdělávacího programu vychází z předpokladu, že mezi oběma institucemi, rodiči a
školou panuje oboustranná důvěra a ochota spolupracovat."Rodiče mají možnost podílet
se na dění v mateřské škole , účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat
do her dětí svých dětí.Měli by být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se
v mateřské škole děje.Projeví-li zájem mohou spolurozhodovat při plánování programu
mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod". (Rámcový program

pro

předškolní vzdělávání, 2004).
Školský zákon přímo uvádí, že by rodiče měli být seznámeni se školním
vzdělávacím programem, popř. by tento program (nebo některé jeho části) měl být
s nimi projednán.Školní vzdělávací program přináší rodičům důležité informace o
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mateřské škole(o vzdělávacím prostředí školy, o její organizaci, o tom, jaké aktivity
dětem nabízí, jaké jsou možnosti, práva a povinnosti všech zúčastněných apod.).
„Mateřská škola podporuje rodinou výchovu a pomáhá rodičům v péči

o

dítě.Nabízí rodičům poradenský servis i osvětu v otázkách předškolního vzdělávání.Je
zodpovědná

za

zachování

soukromí

rodiny

a

diskrétnosti

ve

svěřených

záležitostech"(Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu, 2005).
Dnešní předškolní zařízení jsou rodičům více otevřená, v mnoha případech jsou
součástí širšího okolí rodiny.Snaží se o navázání vstřícných vztahů a informovat rodiče
o vývoji jejich dětí.Zároveň přenáší na rodiče spoluodpovědnost.
.Odpovědnost často s sebou přináší nejistotu, jak ze strany rodičů, tak ze strany
učitelek.Rodiče ve své nejistotě často vyhledávají pomoc a radu.Učitelky v předškolních
zařízeních

nejsou

vždy

kvalitně

vybaveny

dovednostmi

s rodiči

otevřeně

komunikovat.Rodiče pak radu či pomoc mohou chápat jako výtku nebo stížnost..
„Zapojení rodičů do vzdělávám je v současné době jedním z hlavních vzdělávacích
záměrů.Řada studií zjistila, že aby se zvýšil pozitivní účinek vzdělávání v raném dětství
je důležitý, nejen pobyt ve vzdělávacích institucích, ale také příslušné zapojení rodičů,
protože

děti

tráví

s rodiči

většinu

svého

Času"(Cmer

1980'ConnoR,

Epstein

1995)."Zvýšení zapojení rodičů, které zvyšuje sociální, emocionální a akademický růst
dítěte, stejně jako podpora rodičů, je nejdůležitější k založení partnerství

rodič-

učitel"(Larson- Haupt 1997, s.389).
Podle Gillnerové je rovina vzájemných vztahů mezi rodinou a učiteli nezbytná a
velmi důležitá.Pedagog může tuto interakci svými profesními dovednostmi výrazně
ovlivnit.
Mění

se vztah

k rodině.Mateřská

učitelky

a dítěte,

ale

proměnit

škola přestala být úředně

se musí

stanovenou

také

postoj

autoritou a

školy

rozhodčím

v otázkách výchovy a vzdělávání a stává se podle Opravilové „profesionálně vedeným,
ale přesto přirozeným socializačním a kultivačním centrem, které záměrně posiluje
výchovnou funkci rodiny a obohacuje ji o podněty, které dnešní rodina v dostatečné
míře poskytnout nemůže"(Opravilová, 2001, s. 134).
Vstřícné, rodinné prostředí umožňuje rodičům kontaktovat se s ostatními rodiči a tím
navázat vzájemné spojenecké vztahy."Partnerství nabízí rovnoprávný vztah mezi oběma
stranami, rodiči a učiteli.Největší prospěch z partnerství má však dítě.Učitelé jsou
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nuceni potlačit roli odborníků a přijmout názor rodičů pro obohacení své práce.Můžeme
konstatovat, že rodiče, třebaže nemají odborné vzdělání, mají s výchovou svých dětí
největší

zkušenosti.Znají

své

dítě

nejlépe.Proto

jsou

jejich

informace

tak

cenné"(Gillnerová, 2003, s. 23 -26).
Rodiče jsou dostatečně informováni, že k „společnému výchovnému působení rodičů
a školy patří jejich právo spolupůsobit na školní výchovu.Společná odpovědnost rodičů
a školy za dítě vyžaduje spolupráci obou nositelů výchovy, která je založena na
důvěře.Škola a rodina se podporují při výchově a vzdělávání, rodiče mají učitelům
pomáhat a naopak"(Brézinka, 1996, s.213).
Na rodinu a rodiče pamatuje Ústava ČR, zákony a vyhlášky.Uvádí se v nich, že
rodiče nesou za dítě zodpovědnost.Mimo jiné mají právo svěřit své dítě do péče třetí
osoby, aniž by se zbavovali zodpovědnosti za jeho výchovu.To vyplývá z listiny práv a
svobod.z pohledu vztahu rodina a mateřská škola je důležitý článek 32, který
uvádí:"Rodiče a rodina jsou pod ochranou zákona.Péče o děti a jejich výchova je
právem rodičů' děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.Rodiče, kteří pečují o
děti, mají právo na pomoc státu"(Listina základních práv a svobod, článek 32).
Rodiče přihlašují své děti do mateřských škol a doufají, že se tam jejich děti budou
cítit dobře.Předpokládají podporu při adaptaci na nové prostředí a pomoc dětem při
začleňování se do skupiny.Očekávání od mateřské školy se různí.Rodiče ví, že na jejich
dítě budou kladeny nové požadavky a ne vždy jsou si jisti, že to jejich dítě zvládne.Je
zřejmé, že výměna informací mezi učitelkami a rodiči je nezbytná a dialog mezi oběma
stranami žádoucí.
„Nová výchova orientovaná na dítě sebou přináší i nové požadavky na mateřské
školy a učitelky.Prvořadým zájmem je nedirektivní přístup, potřeba vzájemného
pochopení

a respektování"(0pravilová,2006,

s.57).Osobnostní

orientace

vyžaduje

pokusit se o vytvoření partnerských vztahů mezi rodinou a školou,vnímat dítě s j e h o
vývojovými zvláštnostmi a tím i jeho rodinu.Toto vše s sebou přináší

zvýšené

požadavky a nároky na samotné učitelky.Tyto požadavky se mohou zdát samozřejmostí,
a přesto současná praxe ukazuje, že ne vždy je učitelka schopna respektovat práva
rodičů na spolupodílení

se v předškolních

zařízeních.Rodiče

projevují zájem

o

zapojování se do činností a dění v mateřské školy, avšak tento zájem často opadá po
úspěšné adaptaci dítěte v novém prostředí.
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1.4. Předpoklady úspěšné spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou
Rodina je jedním z nejdůležitějších faktorů ve vývoji dítěti.Zastává roli primárního
vychovatele v životě dítěte.Způsobem rodinné výchovy je ovlivňována osobnost dítěte,
jeho názory a postoje.Předškolní dítě vnímá, jaké jsou vztahy mezi učiteli a rodiči a tím
si vytváří postoj k učitelce, ke škole i k celému procesu vzdělávání.Tyto poznatky jsou
důvodem otevřenosti mateřské školy k rodičům a širší rodině.Předškolní instituce se
snaží vytvořit podmínky k navázání vzájemné spolupráce a o vytvoření kladných
vztahů.Je tedy zřejmé, že základním předpokladem k navazování vzájemných vztahů je
otevřenost, vstřícnost a důvěra.
Ve srovnání s minulostí již mnoho rodičů využívá svých práv a projevují větší
zájem o poznatky a metody při výchovy a vzdělávání , které by mohly být efektivně
použity pro ně a pro jejich děti..
Optimálním řešením je vzájemná spolupráce na úrovni rovnocenného partnerství
obou stran, kdy rodina i škola společně řeší vzniklé problémy a potíže , podílí se na
plánování

výchovné

práce

školy, každý

může

přicházet

s vlastními

nápady

a

iniciativou.Nikdo zde nevyužívá výsady mocnějšího a chytřejšího, ale ke slovu přichází
vzájemné pochopení obou stran a dříve autoritativní a direktivní vztah mateřské školy
k rodičům se mění v partnerskou spolupráci.
„Společenství mateřské školy a rodiny vzniká prolínáním vlivů z rodiny do
mateřské školy a opačně.Je možné jen na základě vzájemné tolerance, partnerství a
otevřenosti.Zná a bere v úvahu kvalitu prostředí, v němž dítě žije, a snaží se svými
prostředky

nedostatečné

vlivy

nahrazovat,

škodlivé

kompenzovat

a

přínosné

podporovat.Nabízí rodině podněty, inspiraci a dovednosti"(Havlínová 1995 s 20).

1.5. Formy spolupráce

Pokud je spolupráce mezi rodinou a školou vedena na úrovni partnerství, přináší
mnohé klady:obohacuje vzájemné vztahy, vytváří prostředí důvěry,velmi kladně
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ovlivňuje výchovné působení na díté, ale i na mezilidské vztahy .Náplň spolupráce se
může ovíjet od základních podmínek předškolního vzdělávání, které jsou legislativně
vymezeny příslušnými právními normami.
•

Pedagogové sledují konkrétní potřeby dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a
vyhovět

•

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých
programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí.Jsou pravidelně a
dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje.Projeví-li zájem
mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení
vzniklých problémů apod.

•

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho
individuálních pokrocích v rozvoji i učení.Domlouvají se s rodiči o společném
postupu při výchově a vzdělávání.

•

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených
vnitřních záležitostech.Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují
s důvěrnými informacemi.Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se
přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

•

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.

(Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2004, s. 30)

Spoluúčast

rodičů

při

vytváření

koncepce

spolupráce je

nezbytná.Posiluje

oboustrannou odpovědnost, jak učitelek, tak rodičů za výchovu dítěte, otevírá nové
možnosti

spolupráce

a

umožňuje

navázání

bližších

vztahů

všech

zúčastněných.Vzájemná snaha a úsilí rodičů a školy umožňuje navrhnout a zvolit si
formy a obsah možných kontaktů, lépe porozumět výchovným a vzdělávacím cílům
předškolního vzdělávání.jak uvádí Opravilová „...mateřská škola by společně s rodinou
měla realisticky a poučeně odhalovat, co dítěti skutečně pomáhá ke spokojenému a
lidsky hodnotnému životu"(Opravilová, 2002, s. 32).
Jsou rodiče, kteří se příliš důrazně dožadují informací a rozhovorů, a jsou jiní, kteří
zaujímají vyčkávací,téměř až bázlivý postoj .Rodiče, kteří se projevují jen zřídka, nebo
nikdy, nejsou možná bez zájmu, nýbrž jsou jen zdrženlivý, nebo dokonce bojácní.To
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ukazuje, že mnozí z nich potřebují zvláštní podporu k tomu, aby i oni měli důvěru a
zapojili se chodu mateřské školy."Dobrou metodou je otevřený dialog od samého
začátku docházky jejich dětí do mateřské školy.Společná akce s rodiči někdy napoví víc,
než dotazník" (Niesel, R., 2005, s. 92).

Tina Bruceová (1996, s. 104) rozděluje rodiče do pěti skupin takto:
1. - rodiče, kteří plně schvalují vše, čemu se dítě ve škole učí,případně se pokoušejí toto
učivo rozšířit.
2. - rodiče, kteří se sice snaží horlivě spolupracovat s učitelem, avšak ne vždy vhodným
způsobem.
3. - rodiče, kteří jsou sice v mateřské škole přítomni, ale nejsou aktivní.

4. - rodiče, jejichž hlavní kontakt se školou spočívá v tom, že jen přivádějí a odvádějí
děti, nanejvýš se ještě zúčastní třídních schůzek.
5. - rodiče, kteří své děti nedoprovázejí, ani se školou nevyhledávají kontakt.

Mateřská škola je většinou první institucí, kde rodiče i děti mají příležitost
v navazování vzájemným vztahů.Ne vždy každý rodič má zájem o zapojování se do dění
mateřské školy.Důvody se mohou různit,avšak trpělivost, vstřícnost a aktivita ze strany
učitelek předškolních zařízení je nezbytná.Čím větší okruh rodiny je učitelkou osloven,
tím vzniká větší pravděpodobnost vzájemné spolupráce.

Způsobů, jak spolupracovat s rodiči je mnoho Učitelky mateřských škol mohou
využít každodenních setkání s rodinou při ranním předávání dětí a odpoledním
vyzvedávání.Při tomto krátkém setkání mohou oslovit členy rodiny

a nabídnout jim

individuální rozhovor, seznámit je s vedením portfolia dítěte, které slouží jako podklad
pro individuální záznamy o vývoji dítěte.Jsou rodiče, kterým vyhovuje spíše spolupráce
založená na písemné formě.K tomu mohou posloužit ankety a dotazníky, v nichž jsou
rodiče žádáni o názor a návrhy při zlepšení práce v mateřské škole.Informace o
činnostech v mateřské škole si mohou rodiče i širší okruh rodiny přečíst na nástěnkách a
vývěskách.Základní informace o mateřské škole a seznámení se s filozofií školy rodiče
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najdou

na

„webových

stránkách".Někteří

rodiče

preferují

společné

setkávání

s učitelkami a rodiči, jiní raději volí formu individuální.

1.5.1. Sociální komunikace jako předpoklad

spolupráce s rodinou

Karl Jasper:"Dnes, když se neumíme spolu modlit, si teprve uvědomujeme, že
lidství je vázáno na otevřenost komunikace mezi lidmi M (Der philosophische Glauber,
1948'český překlad:Filosofícká víra, Praha 1994).

Sociální komunikace je významnou součástí sociální interakce..Různé

druhy

komunikace naplňují náš každodenní život.Komunikujeme s druhými nebo od nich
přijímáme zprávy řečí, písmem a také pomocí různých neverbálních komunikačních
dovedností.

„Termínem
vzájemnou

interaktivní

interakci

komunikace

zúčastněných

-

označujeme sdělování
například

výměnu

obsahů,

názorů,

zahrnující

dotazování

a

odpovídání, společné vyjasňování toho oč jde"(Helus, Z.,2001, s. 157).
„Komunikací je označována schopnost předávání a sdílení určitých

významů

vyvíjející se v procesu interakce v průběhu fylogenetického a ontogenetického vývoje
člověka"(Musil, 1999, s. 89). Mateřská škola je místem, kde neustále probíhá současně
mnoho komunikačních vazeb mezi dětmi navzájem, dětmi a dospělými, dospělými mezi
sebou.Pro všechny by měly platit stejné podmínky. Jejich vzájemná komunikace by
měla podporovat zdravý rozvoj jedince.

„Dobré vztahy mezi lidmi jsou založeny na vzájemné komunikaci.Pedagogická
komunikace je

zvláštním

případem

komunikace

sociální.Bývá

definovaná jako

vzájemná výměna informací s účastníkem výchovně vzdělávacího procesu, která slouží
výchovně vzdělávacím cílům.Informace se v ní zprostředkovávají jazykovými

a

nejazykovými prostředky.Má stránku obsahovou, procesuální a vztahovou „(Jazyková,
2001 ).

24

Křivohlavý uvádí následující obsahy sdělení při vzájemném setkávání:

•

zprávy a informace

•

jak chápat, co říkáme

•

jak nám je a jak se cítíme

•

postoj k věci, o níž hovoříme

•

postoj k posluchači, s nímž hovoříme

•

své sebepojetí (za koho se považujeme)

•

ratifikace „tebe-pojetí (za koho tě považují)

•

náznak dalšího průběhu našich vzájemných vztahů

•

žádoucí pravidla další fáze setkání

•

co si přejeme - žádosti, prosby

Každodenní komunikace učitelky s dítětem a komunikace dospělých mezi sebou je
založena na respektu vůči základním potřebám druhého člověka.

Tomanová se ke komunikaci učitelky v mateřské škole vyjadřuje takto:"Učitelka
mateřské školy by měla být schopna komunikovat odpovídajícím způsobem na situace
odehrávající se v mateřské škole.Měla by umět naslouchat, odpovídat,

sdělovat,

navazovat vztah s dětmi, rodiči, kolegy a ostatními zaměstnanci.Je však

nutno

podotknout, že pro učitelku není snadné být partnerem, zejména tehdy, když jí okolí
neakceptuje.Pro komunikaci na takto rozdílných úrovních by měly být učitelka náležitě
vybavena dovednostmi, vlastní osobnostní vyzrálostí a vyrovnaností" (Tomanová,
2004).

Při vzájemné komunikaci je často opomíjen fakt že, komunikaci

doprovází

schopnost naslouchat druhému.

Jak máme naslouchat (podle V. Satirové)

•

předem si nepředstavovat, co bude říkající říkat, k č e m u bude
směřovat
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•

to, co slyšíme, si vykládáme pouze popisně,

nehodnotíme,

neposuzujeme
•

jsme citliví na každou nejasnost, ptáme se, abychom porozuměli,
neodpovídáme na otázky sami,necháme odpovídat hovořícího

•

dáváme hovořícímu najevo svou účast

Trpělivé naslouchání vzájemné vztahy mezi rodiči a mateřskou školou upevňují.

Je zřejmé, že jinak se bude odehrávat komunikace s rodičem, jehož dítě má
výchovné problémy a jinak s rodičem, jehož dítě problémy nemá.Proces komunikace
přináší užitek, když probíhá oboustranně.Pro zachování diskrétnosti o obsahu rozhovoru
je třeba zachovat soukromí a nemá tento rozhovor provázet spěch a nervozita..Učitelky
nesmí zapomínat,že rodič je jejím partnerem a že citlivé naslouchání je někdy víc, než
stále se opakující stížnosti.Ulohou učitelky je posoudit, na jaké jsou partneři(rodiče)
komunikativní úrovni.Při této komunikaci je nutné, aby učitelka užívala takových
komunikačních prostředků, kterým by rodiče bez problémů porozuměli.Je důležité, aby
dokázala odhadnout, jak rodiče na informaci zareagují.Často je opomíjen fakt,že pro
rozhovor j e nutné mít prostor.Důvěryhodnost a zachování diskrétnosti upevní pocit,
když bude rodič s učitelkou v místnosti, pro tyto rozhovory určené.V místnosti určené
pro delší a hlubší rozhovory by mělo být umístěno sezení u konferenčního stolku, které
staví oba účastníky rozhovoru do stejné pozice.

Koťátková uvádí některá specifika sociální a pedagogické komunikace učitelky
mateřské školy."Je jím právě předkládaný stálý kontakt srodiči"....Na našem způsobu
jednání a přijetí bude velkou měrou záležet, zda vybudujeme přirozený důvěryhodný a
partnerský vztah s rodiči -

bez neustálých požadavků, rad a vyslovených

nebo

nevyslovených nespokojeností a výhrad.Partnerský vztah s rodiči by měl obsahovat
rovnoměrný podíl všech komunikačních projevů..."(Koťátková, S., 2002, s.74).

Komunikovat znamená s někým se dorozumět, něco někomu sdělit, dát najevo
emoce. Komunikace je předpokladem spolupráce.Spoluprací rozumíme společnou práci
nejméně dvou osob na určité věci, jejich směřování ke společnému cíli.Komunikace
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nemusí

znamenat

spolupráci,

spolupráce

však

vždy

předpokládá

komunikaci"(Havlínová, a kol.,s. 34).

1.5.2 Skupinové formy spolupráce s rodinou mateřské škole
V současné době jedním z hlavních cílů ve výchovně vzdělávacím

procesu

mateřské školy je poskytnout dětem vhodné prostředí pro jejich vývoj.Pobyt v mateřské
škole umožňuje dětem setkat se s různými zkušenostmi, které jim pomohou vyvíjet se v
oblasti sociální, citové intelektové i tělesné.Děti tráví v mateřské škole mnohdy více
času než doma, a tak spolupráce s rodinou se stává neodmyslitelnou součástí

ve

výchově a vzdělávání předškolních dětí.Rodiče mají právo být seznámeni se základní
filozofií

školy, se záměry ve výchovně-vzdělávacím procesu, s různými aktivitami

mateřské školy, hospodařením školy a v neposlední řadě s personálem v mateřské
škole. .K účelu seznámení se s mateřskou školou, mohou posloužit

skupinová

setkání.Výhodou těchto setkání je hromadně oslovit rodiče, na druhou stranu, rodiče se
často staví

k řešení

problémů

pasivně.Široká

účast

rodičů je

pro

ně

zřejmě

svazující.Tato pasivita může také pramenit z nedostatku sebevědomí promluvit na
veřejnosti.Často bývá důvodem i způsob vystupování učitelky.

Jeden z možných způsobů skupinové spolupráce jsou i informativní setkání.Tato
setkání jsou většinou organizována mateřskou školou ve spolupráci s jinými partnery,
např.

učitelkami

ze

základních

škol,

logopedickou

poradnou,

pedagogicko-

psychologickou poradnou,apod.Učitelky spolu s rodiči mají možnost po odborném
vyšetření dítěte (logoped, psycholog) a následně po domluvě individuálně spolupracovat
na možném odstranění specifických poruch ve vývoji dítěte.

Na půdě mateřských škol vznikají i různá občanská sdružení rodičů.Patří sem Kluby
rodičů, Sdružení rodičů a přátel školy.Sdružení vznikají registraci na základě zákona
83/1990 Sb., o sdružování občanů.Návrh mohou podávat nejméně tři občané, z nichž
alespoň jeden musí být starší 18 let.K návrhu připojí stanovy.Rodiče mohou také využít

zastřešující organizaci.Jednou z nich je Unie rodičů.Je to dobrovolné sdružení rodičů a
jejich dalších zákonných zástupců, hájících jejich zájmy.
Další skupinovou formou spolupráce jsou společenská setkávání.Ta mohou mít podobu
různých školních výstav,vánočních a velikonočních oslav,setkávání při významných
výročích školy apod.Tato setkávání umožňují rodičů lépe se poznat navzájem,
navázat nové vztahy a získat mnohé informace.Rodiče se mohou společně domluvit
o akcích pro děti, na které finančně přispívají, jako např.

• co dětem připravit k Vánocům
• jakého divadelního představení se zúčastnit
• společné akce s rodiči a dětmi - výlety,sportovní akce, oslavy
• uspořádání různých prodejních výstav
• zapojení širší veřejnosti do dění v mateřské škole
Tyto skupinové formy spolupráce dávají rodičům možnost volby, práva, ale i
odpovědnosti a příležitosti, spolu prožívat život dítěte a zároveň mít možnost pozorovat
jeho chování ve skupině.Spoluúčastí v mateřské škole má rodič i spoluodpovědnost za
výchovu svého dítěte mimo domov..Pokud jsou tyto společné aktivity iniciovány rodiči
a zapojí se děti i učitelky, vidí v tom smysl, motivaci a povzbuzení do dalších aktivit.

1.5.3.Individuální

formy spolupráce s rodinou v mateřské

škole

Skupinová forma spolupráce nemusí být vždy vhodná a dostačující.Nastane-li situace,
když se s některými rodiči nedaří navázat kontakt, pak je vhodnější individuální forma
spolupráce.Mezi takovéto formy můžeme řadit např:

•

Účast rodičů při každodenních činnostech ve třídě, rodiče tak mají možnost se
aktivně zapojit do her, děti podpořit a zároveň se seznámit s prostředím třídy.

•

Individuální rozhovory - ty se mohou uskutečňovat při ranním předávání dětí a
vyzvedávání,

po

osobní

domluvě

v danou

určitou

hodinu,ve

stanovených

konzultačních hodinách.Tyto rozhovory se hlavně týkají dosažených úrovní zrání
dítěte, jeho specifických zvláštností.
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•

Tvorba individuálních plánů pro děti nadané, integrované a pro děti s odkladem
školní docházky

Rodiče, kteří tuto možnost spolupráce využívají a občas v mateřské škole pobývají,
mají tu příležitost zažít si ve své dospělosti dětství.Tím se přiblíží věku svého dítěte a
lépe mu rozumí.Svým způsobem pak mohou v některých činnostech pokračovat i
doma.Znají prostředí, dění i příběhy, které se ve škole odehrávají.Mohou poradit i
jiným.Rodiče se také učí srovnávat své děti s ostatními a tato znalost jim pak může
pomoci se zaměřit na problémové oblasti dítěte.Kontakt se svým dítětem a poznání jeho
chování v jiném prostředí než doma, posílí rodičovské sebevědomí a tím jej často zbaví
pocitu, že nechal své dítě v cizím prostředí.

Formy spolupráce jsou nevyčerpatelné, ale snad nejdůležitější je, aby se staly
součástí každodenní pedagogické práce.

Každá učitelka musí přijímat nové podněty ke spolupráci s rodinou a širším
okolím.Různorodost forem spolupráce klade na předškolního pedagoga větší nároky při
jeho výchovně vzdělávacím procesu..I zde hraje spolupráce významnou roli a to
spolupráce postavena na vzájemné výměně zkušeností, dovedností a znalostí mezi
předškolními pedagogy a rodinou.

Na základě zkušenosti jsem zjistil, že když se mi daři napomáhat vytváření
atmosféry, která se vyznačuje opravdovostí, uznáním a porozuměním, dějí se
vzrušující věci. V takové atmosféře se lidé, stejně jako skupiny, vzdávají své
nepoddajnosti a stávají se přizpůsobivějšími.Svůj statický způsob života zaměňují
za dynamický,obranný postoj za sebepřijetí.Nacházím-li se v atmosféře
podporující růst, jsem schopen vyvinout hlubokou důvěru v sebe, lidské jedince,
v celou skupinu."
Carl R.Rogers

2 . 0 S 0 B N 0 S T UČITELKY

Pedagogický slovník uvádí, že osobnost je: „V hovorovém pojetí uznávaný člověk,
kladně přijímaný, svérázný svým životem a jednáním. V psychologickém pojetí každý
člověk s jedinečnou strukturou svých psychických vlastností a dispozic"(Průcha,
Walterová, Mareš, 2003, s. 148).
„Učitelská profese j e specifická a v tradičním pohledu chápána jako povolání
psychicky vysoce zátěžové.Profese učitelky mateřská školy je náročné komplexní
povolání,které vyžaduje nejenom kvalitní teoretickou, ale i praktickou průpravu
v mnoha oborech"(Opravilová, Kropáčková, 2005, s. 319).
„Učitel je jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně
kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci
a výsledky tohoto procesu"(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 261)..
Předškolní pedagog v současné době má být vybaven takovými kompetencemi, které
mu umožňují vzniklé různorodé situace řešit, má být schopen poskytovat dítěti i
rodinám individualizovanou péči.
Učitelka mateřské školy ve své práci realizuje řadu činností, které se proplétají v síti
sociálních vztahů a vzájemně se ovlivňují.Vztahy mezi různými lidmi ji staví do mnoha
rolí. Roli učitelky mateřské školy lze definovat jako"soubor normativně vymezeného,
v této pozici očekávaného, dovoleného i vyžadovaného chování"(Vágnerová, 2001,
s.195 ).V roli učitelek mateřských škol se naplňují tato očekávání.Mezi základní
očekávání patří:
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•

rodičů

•

dětí

•

zřizovatelů - nadřízených orgánů

•

spolupracovníků

•

základní školy

2.1.Role učitelky ve vztahu k rodičům
Po roce 1989 zažívají rodiny těžkosti, na něž nebyly nikdy připraveny - ani rodiče,
ani děti, ani předškolní pedagogové."Většina těchto problémů souvisí s otevřením
prostoru pro nové druhy společenského uplatnění dospělých mužů a žen"(Matoušek,
1997, s. 36).Podle Zprávy o rodině vychází najevo, že za posledních deset let došlo k
významnému snížení počtu úplných rodin, přibývá svobodných matek či nesezdaných
partnerů.Mění se vztah muž - žena, ale také rodič - dítě.Rovnoprávné soužití poskytuje
oběma partnerům stejné šance a možnosti.Partneři jsou nuceni v neustálém tlaku sladit
práci, potřeby rodiny a potřeby dítčte."Nezanedbatelný tlak mají i vysoké finanční
náklady na výchovu, která je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte"(Zpráva o rodině,
2004, s. 52).Tento tlak ovlivňuje následný vztah mezi rodiči a mateřskou školou
Důvodem mohou být i rozdílné hodnotové preference.
Současná mateřská škola se snaží rodiče podnítit ke spolupráci, k navázání kladných
partnerských vztahů. Jak je uvedeno v úvodu diplomové práce,spolupráce je chápána
jako „společenská práce osob nebo institucí spolupodílení, součinnost"(Slovník
spisovné češtiny).Za mateřskou š k o l u j e touto osobou učitelka.Ona vstupuje do vztahu
s rodiči, s dítětem a jeho širší rodinou.
Ve vztahu k rodičům je jejím úkolem každého rodiče „pochopit, zajímat s o něj,
přijímat ho, jaký je"(Kopřiva, 1997, s. 21).Ona jako osobnost ovlivňuje kvalitu
spolupráce."Profese učitelky mateřské školy je náročné komplexní povolání, které
vyžaduje kvalitní teoretickou, ale i praktickou průpravu v mnoha oborech"(Opravilová,
Kropáčková, 2005, s.319)."Učitel je jedním ze základních činitelů vzdělávacího
procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za
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přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu"(Průcha, Walterová, Mareš,
2003, s.261).
Ve vztahu k rodičům je autoritou, která je dána jednak její osobností jako takovou,
jednak jako institucionálně udělenou pravomocí.Pro úspěšnou spolupráci je důležité,
aby se tato pravomoc nezměnila v pouhou moc, ale v pomoc."Pedagogové mívají často
sklon rodinu dítěte soudit, protože se zaměří na dítě samotné, než na dítě ve všech
souvislostech, tj. s jeho mezilidskými vztahy a vazbami.Výsledkem pak bývá, že
profesionální pedagogové důkladně podkopou důvěru rodičů v sebe sama a ve vlastní
schopnost být dobrými rodiči"(Bruceová, 1996,s.l03).
Učitelka snahou otevřeně komunikovat se snaží vzbuzovat u rodičů oboustrannou
důvěru a otevřenost, porozumění,ochotu a respekt.Pedagogové se řídí zásadami, které
jim ukládá Školský zákon, Vyhláška o předškolním vzdělávání a Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání.

2.2. Role učitelky ve vztahu k dčtem
Učitelka svým jednáním a chováním projevuje zřetelný cit pro dítě.Zastupuje rodinu
v době její nepřítomnosti, je empatická k dětské potřebě bezpečí a lásky. V životě dítěte
je velmi důležitý proces začleňování se do společnosti dalších dětí a dospělých.Tento
proces se neobejde bez podpory a pomoci.dospělého člověka.
"Setkávání dětí různého věku, odlišných temperamentových i jiných osobnostních
rysů a vlastností, případně různě handicapových, vyrůstajících v rozdílných
výchovných, sociokulturních či ekonomických podmínkách.Právě tyto rozdíly
podmiňují šíři i variabilitu užití profesních dovedností ve vztahu
k dčtem"(Gillnerová,2003, s. 23).
Ve vztahu k dětem musí učitelka dodržovat zásady, které vyplývají z Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání..Důležitá je vzájemná důvěra mezi
dospělým a dítětem, ohleduplnost a zdvořilost,tolerance a respektování individuálních
potřeb dítěte. Vzájemná pomoc a podpora mezi dítětem, učitelkou a rodinou je základem
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pro vytváření spolupráce, poskytuje možnost bližšího seznámení se a výměně
informací.
Role učitelky ve vztahu k dětem je závislá na osobnostních rysech učitelky, na jejím
vztahu k dětem a k rodině takové, jaká skutečně je, tj. k jejím přednostem i
nedostatkům.
Učitelka je tedy jednou z významných osobností v životě předškolního dítěte..
V předškolním věku se dítě učí především napodobováním, ztotožňuje se s dospělým,
přejímá jeho názory a modely chování Spolupráce rodiny s mateřskou školou, může
posílit jeho pocit bezpečí a jistoty v prostředí, kde tráví svůj čas mimo domov.Spolupráce
mezi rodinou a školou a její vliv na dítě je předpokladem kvalitního působení na
harmonický rozvoj osobnosti dítěte.To jsou fakta, která jsou pro učitelku zavazující.

2.3.Role učitelky ve vztahu- pomoc rodičům při přechodu do základní školy

V zájmu klidného a plynulého přechodu dítěte z mateřské školy do základní školy
je pomoc předškolního pedagoga velmi důležitá a nezbytná.Předškolní pedagog se
snaží pomoc jak dětem, tak i jeho rodičům.
Pro rodiče organizuje přednášky ve spolupráci s jinými odborníky související se
vstupem dítěte do základní školy.Nabízí rodičům odbornou literaturu a v rámci
možností zajišťuje setkání rodičů a učitelů ze základní školy.Učitelka mateřské školy si
je vědoma toho, že má-li „docházka pro dítě znamenat přínos, musí být na jejím startu
především mocně povzbuzováno k sebedůvěře, ve svoje síly a v novou roli"
(Havlínová a kol., 1995, s. 21).Je zřejmé, že to samé se vztahuje i na rodiče, kteří
přechod dítěte z mateřské školy do základní školy často prožívají ve větší nejistotě
z neznámého.
Kvalitní informovanost o vývoji a zrání předškolního dítěte se neobejde bez profesních
znalostí učitelky.Zodpovědně posuzuje školní zralost a připravenost dětí, míru
nezralosti posuzuje objektivně ve spolupráci s odborníky.„Osobnostní, a tedy
individualizované, pojetí předškolního vzdělávání dané RVP PV ze své podstaty
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vyžaduje, aby učitelka každé dítě dobře znala a věděla, jak které dítě prospívá
v průběhu předškolního vzdělávání.Je třeba, aby ve sledování a hodnocení měla nějaký
systém a aby si vedla kvalitní písemnou dokumentaci"(Smolíková,2006).
Očekává se, že dovede rodičům poradit se stimulací rozvoje dítěte v oblasti, v níž dítě
vykazuje výjimečné předpoklady či naopak je třeba mu speciálně pomoci.

2.4. Odpovědnost a profesionalita učitelky při spolupráci s rodinou

Dnešní mateřská škola staví učitelky do mnoha rolí.Každý očekávaný soubor chování
a činností z těchto rolí vyplývající, vyžaduje určitou profesní připravenost.Při své práci
vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a řídí se
vyhláškami.Spoluůčast rodičů na předškolním vzdělávání je zakotvena v Rámcovém
vzdělávacím programu v odst.7.7.
Vyhláška MŠMT ze dne 17.prosince 1991 o mateřských školách v § ě odst. 3 uvádí,
že mateřská škola spolupracuje s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci dětí a dalšími
občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí
předškolního věku a prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy,
rodiny a veřejnosti.
Pro pedagoga je velmi důležitá znalost práv a povinností týkajících se jeho profese a
tím i celé společnosti.Znalost práv a povinností přispívá ke stabilitě prostředí a k
správnému chování.S tímto souvisí i seznámení rodičů s těmito právy a
povinnostmi."Novela zákona o rodině je po zákonu č. 234/1992 Sb. první velkou
změnou rodinného práva od roku 1982.Nelze ji ale pokládat za konečnou úpravu
reagující plně na společenské změny po roce 1989"(Novela zákona o rodině, zákon č.
91/1989 Sb.).
Vývoj společnosti ovlivňuje vztahy mezi učiteli a dětmi, mezi učiteli a rodiči, mezi
učiteli a společenskými institucemi.Učitelky mají více volnosti při své práci s dětmi, a
tím i větší míru odpovědnosti za vývoj a vzdělávání předškolních dětí.
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Bílá kniha hovoří v tomto směru o společenských proměnách, které: „Utvářejí pro
pedagogické pracovníky jako hlavní aktéry působící ve vzdělávací soustavě nové
funkce a role.Musí sledovat nepřetržitý pokrok vědeckého poznání a proměny
společenského života a v souladu s tím modifikovat obsah školního vzdělávání."
Dále uvádí: „Poněvadž dochází k oslabování funkce rodiny a mládež je vystavena
vážným rizikům, zvyšuje se odpovědnost učitelů za psychicky i sociálně zdravý vývoj
dětí.Od pedagogických pracovníků se dále požaduje způsobilost podílet se na
rozhodování o životě autonomně se spravující školy, rozvíjet týmovou práci a vstupovat
do kontaktu s místním prostředím a rodiči svých žáků."(Národní program rozvoje
vzdělávání v ČR, 2 0 0 l , s . 18).
Profesionalita učitelky spočívá tedy nejen v zodpovědném přístupu při výchově a
vzdělávání dětí, ale i v dodržování a respektování práv a povinností druhých - rodičů a
dětí.
Vnucovat rodičům žádoucí vzorek chování nelze.Rodinu přijímá jako primárního
vychovatele dítěte a zároveň se snaží navázat blízké vztahy, které jsou nutným
prostředkem ke zdravému vývoji dítěte Svým vstřícným chováním předchází
konfliktům mezi rodinou a školou a navozuje prostředí pro otevřenou spolupráci.Její
chování vyžaduje odpovědnost a schopnost vyrovnávat se s náročnými situacemi.

3. A L T E R N A T I V N Í Š K O L Y

Alternativní školy jsou obecně chápány jako školy, které svými inovačními programy
a postupy cíleně odstraňovaly nedostatky standardních škol.Zpočátku se termínem
alternativní označovaly jen některé soukromé školy, dnes se tomuto označení mohou
hlásit i mnohé státní školy. Alternativní školy jsou takové, které se odlišují zcela nebo
částečně svými cíli, učebními obsahy, formami vyučování, organizací školního života a
spoluprací s rodinou.Jejich výchovně vzdělávací programy mohou být přínosem a
vhodnou inspirací při „otevírání" se mateřských škol a vytváření nových možností při
spolupráci s rodinou.
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„Neméně významným zdrojem alternativního školského hnutí byla osobní zkušenost
tvůrců těchto škol, a to jak zkušenost pedagogická, tak i mimopedagogická, zvláště
zkušenost lékařská, sociální a mnohdy i politická.Ne náhodou je mnoho zakladatelů
alternativních škol z lékařské profese, začínali často s postiženými dětmi a své poznatky
aplikovali i na výchovu zdravé populace"(Svobodová, Jůva, s. 5).

Alternativní školy vznikaly z kritiky vznášené vůči veřejné škole a byly považovány
z hlediska svých rozdílných

filozofických

nebo pedagogických základů za reformní

školy.

Pro přeměnu našeho školství a pro zavedení alternativních škol to byly např. důvody:

•

nedostatek zřetele ke komplexnímu rozvoji jedince

•

jednostranná orientace na učení a podcenění rozvoje tvůrčích schopností

•

malá citlivost učitele vůči dítěti, jednostranná autoritativní výchova

•

izolace školy od života rodiny

•

nedostatečné partnerské vztahy mezi rodinou a učiteli

„Pojem „alternativní škola nebo „alternativní vzdělávání" má mnoho významů a
užívá se často jako synonymum k jiným pojmům, jako netradiční škola, volná škola,
svobodná škola, nezávislá škola aj."(Průcha, 2001)..

3.1. Základní rysy a funkce alternativních škol

„Inovační záměry alternativních škol se naplňovaly a naplňují v různých podobách,
podle toho, na jakých filozofických základech jejich autoři staví.Jak uvádí Jůva, „v
rozvoji alternativních škol dvacátého století můžeme rozlišit dva základní proudy.První
akceptuje především jedince jako aktivní a tvůrčí individuality, druhý klade důraz na
sociální aspekty výchovy jedince k pospolitosti, k solidaritě a spolupráci"(Jůva, s. 6).

V rámci vymezení se jednotlivé alternativní směry odlišují svojí specifičností.Hlavní
rozdíl je v tom, že alternativní školy mají některé základní rysy cíleně vbudovány do
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svých pedagogických postupů a obsahů.Pro doplnění definic o alternativních školách je
dobré

doplnit

ještě

funkce,

které

tyto

školy

plní.Jedná

se

o

tři

základní

fiinkce:kompenzační, diversifikační a inovační.

1.)

Funkce kompenzační.

Alternativní školy uspokojují potřeby, které státní školy

nemohou uspokojit.Teoreticky by sice bylo možné, aby státní školy uspokojily
různorodé požadavky společnosti.Prakticky je ale nemožné uspokojit tak širokou
škálu vzdělávacích potřeb..Alternativní školy tak kompenzují určité nedostatky,
které se objevují v rámci standardního školství.
2.)

Funkce

diversifikační.

vzdělání.Svojí

povahou

Alternativní
státní

školy

školský

zajišťují

systém

nezbytnou

vyžaduje

pluralitu

určitou

míru

standardizace.Funkcí alternativních škol je rozšířit tuto standardní nabídku o
vzdělávací programy, které přesahují rámec mandátu státních škol.
3.)

Funkce inovační. Alternativní školy mnohdy vytvářejí prostor, ve kterém dochází

k experimentování s novými výukovými metodami či organizačními formami.
Alternativní pedagogika se vyznačuje dalšími specifickými rysy, které se týkají oblasti
školního života.Tuto rozdílnost lze konkrétně pojmenovat:

0

Vzdělávací filozofie. Na rozdíl od tradiční školy, která se povětšině ztotožňuje
s Aristotelským

realismem,

alternativní

školy

se

většinou

hlásí

k tradici

Rousseauova naturalismu.Jsou však i určité výjimky, jako např. Waldorfská škola,
která je založena na antroposofii (věda o člověku) Rudolfa Steinera.Jeho

filozofie

zdůrazňuje duchovní podstatu světa a člověka.Součástí filozofie programu „Začít
spolu" je rozvoj spolupráce mezi dětmi a respektování jeho práv přijmout či
odmítnou.
2)

Vzdělávací

cíle. Ty vyplývají z naturalistického pojetí výuky.Cílem j e zdravé

rozvíjení dítěte.Zaměření je tedy pedocentrické.Snad nejvýstižněji vyjadřuje tuto
myšlenku Marie Montessoriová: „Každé dítě v sobě nosí vlastní stavební plán a
zároveň i vlastní síly pro svůj rozvoj ."(http://www.rodina.cz./2599.htm).Úkolem
učitele je vytvořit podmínky pro to, aby toho dítě mohlo dosáhnout.Podstatou
myšlenek výchovného systému se stal výrok jednoho dítěte:Pomoz mi, abych to
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udělal sám".Tento alternativní pedagogický směr nestaví na předpokladu, že děti
musí

každý den vynalézat

něco nového.Místo

toho poznávají svět v jeho

pravidelnostech a zákonitostech.Děti se učí samostatně rozhodovat a svobodně volit
z možností, které jsou jim dány k dispozici.Ale svobodná volba zůstává ohraničena
na předem dané skutečnosti.Jednotlivé alternativní proudy mají však i své specifické
cíle.Waldorfská pedagogika se snaží „vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat
všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své
pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti.Nesmíme vychovávat lidi spokojené se
sebou, uzavřené do nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a
otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu
toho, co je prospěšné světu"(Steiner, 1993 , s. 53). .Waldorfská škola chce sjednotit
fyzický, duševní a duchovní aspekt člověka.
3)

Role učitele. Učitel se stává partnerem a poradcem dítěte Jako vychovatel se zajímá i
o život dítěte mimo školu.Jako pedagog vytváří vhodné a podnětné podmínky pro
zdravý

a

přirozený

pedagogických

vývoj

materiálů

dítěte.To

(např.

se

centra)

vztahuje
v souladu

především

na

s vývojovými

přípravu
potřebami

dětí.Podporuje učební klima, jehož podstatnou součástí je vzájemná důvěra mezi
učitelem a dítětem.
J)

Role dítěte ve vzdělávacím procesu.

Od dítěte se očekává aktivita, zapojení se do

života ve třídě. Očekává se od něho, že se bude spolupodílet na vývoji vlastní
osobnosti, že se bude chovat odpovědně.
5)

Role rodičů. Spolupráce školy s rodiči je velice důležitou složkou výchovné a
vzdělávací činnosti školy.Učitel je v pravidelném kontaktu s rodiči.Rodiče mnohdy
pomáhají při výuce a pravidelně účastní mimoškolních aktivit.Mnohdy jsou
organizováni v sdruženích alternativních škol, prostřednictvím rodičovské rady
hodnotí vzdělávací programy, navrhují nové vzdělávací možnosti, účastní se
pravidelných rodičovských večírků s učiteli.Dále se podílejí, jako ve Waldorfských
školách na výstavbě nových budov, úklidu a údržbě a není výjimkou, že učitelé jsou
mnohdy zváni do rodin.

6) Hodnocení

Účel hodnocení má hlavně diagnostický význam.Dítě je hodnoceno na

základě vlastních možností a odvedených výkonů.Dochází též k sebehodnocení a
hodnocení vrstevníky.Hodnocení poskytuje zpětnou informaci o průběhu dosavadní
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učební činnosti a tím ovlivňuje průběh činností následných.Jinými slovy, může
napomáhat autoregulaci následného učebního postupu."Hodnocení napomáhá vývoji
sebehodnocení, upevňování sebevědomí a pocitů nejistoty' děje-li se tak, zvyšuje se
úroveň motivace zabývat se v dané oblasti úkolovými zadáními a zvyšuje se
pravděpodobnost úspěchu"(Helus, 2007, s. 221).

S potřebou reformovat a humanizovat školský systém se začínají předškolní zařízení
otvírat rodičům a nastává potřeba vzájemné spolupráce.Nové pedagogické směry
umožňují rozdílnost výchovy a vzdělávání a poskytují rodičům možnost volby a
spolupodílení se na výchově a vzdělávání svých dětí.Spolupodílení se rodičů na
předškolní výchově je zakotveno v Listině základních práv a svobod.

3.2. Charakteristika některých typů alternativních škol

V probíhající kulikulární reformě, tedy při formulování školních

vzdělávacích

programů jsou úspěšně využívány přístupy, které byly uplatňovány v naší předškolní
pedagogice již v letech první republiky.Její různé formy vycházely z tradic a pevných
kořenů předškolního myšlení.

V současné době se názory na cíle, metody a formy výchovy pomalu třídí Vybírají se
informace, které jsou přínosem pro realizaci v našem prostředí a s využitím našich
současných možností."Vznikají skupiny pedagogů, které se ubírají jedním směrem nebo
se přidržují určitého směru nebo koncepce.Inspirace přichází ze zahraničí i z našich
domácích zdrojů"(Svobodová, Jůva, s. 63).
Zvláště výrazně se při utváření různých pojetí výchovy v alternativních předškolních
zařízeních uplatňují myšlenky M.Montessoriové

a řešení rozvinutá ve waldorfských

předškolních zařízeních.Současně vznikají nové alternativní vzdělávací programy, jako
je např. u Program podporující zdraví v mateřské škole" či školní vzdělávací program
„Začít spolu".
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Alternativní směry uznávají primární roli rodiny.Snahou obou zúčastněných stran je
vytvoření dobrého partnerského vztahu a na základě vzájemné komunikace vytvářet
podmínky pro spolupráci.

3.2.1. Stručný přehled některých alternativních

směrů

Montessoriovská škola

- alternativní výchovný směr, kterému se otevřely dveře u nás po roce 1989 její
pedagogika se opírá o systém individuální svobodné výchovy předškolních dětí
Podle M.M. základní bází všeho je svoboda.Montessori byla přesvědčena, že každý,
kdo hovoří o svobodě, musí nabídnout takové podmínky, které svobodu dítěti
umožní.Svoboda musí respektovat dětský vývoj.

• Biologická svoboda se vztahuje na vývoj člověka a u dětí to znamená osvobození
jejich života od překážek, které brání jejich vývoji.

• Sociální svoboda se vztahuje na skutečnost, že dítě by mělo mít možnost získat si
svobodu změnou sociálních vztahů.V sociálním smyslu to znamená odstranění
jakýchkoliv represí, eliminování všech forem omezování dětské energie.
• Pedagogická svoboda spočívá ve vedení dítěte od uvolnění jeho energie přes
svobodnou činnost k samostatnosti(Maňasová, 1989/90, s. 633 -634).
Pedagogika M.M.vychází z předpokladu, že děti nemusí k dosažení stejného cíle
postupovat stejným cílem a prostředky.Didaktický materiál, který je součástí
podnětného prostředí, je chápán jako tzv. „výživa" pro duševní vývoj a má
podporovat samostatnost dítěte a jeho vlastní aktivitu(Šebestová, Švarcová, 1998).
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V systému výchovy

M.M. je role učitele v nenápadném

vedení

a

taktní

pomoci.Aktivita učitelky má být podřízena rozhodování dítěte, sama se musí držet
v pozadí a projevovat značnou trpělivost.

Přesto, že rodina není přímým účastníkem výchovy a vzdělávání v předškolních
zařízeních,

dá

se

hovořit

o

vzájemné

spolupráci,

která je

postavena

na

informovanosti rodičů, na vzájemné důvěře a respektování individualit.

Waldorfská škola

Waldorfská
človčku.Školní

škola

vychází

vzdělávání

je

z antroposofie,

tj. humanitně

chápáno

vývojová

jako

založené

pomoc,

nauky

jako

o

podpora

vývoje.Výchova se zaměřuje na to , co se v kterém období v dětech rozvíjí a co je nutné
podpořit - „

chceme-li

rozvíjet celého člověka,

nesmíme

nic

opomenout"(Svět

waldorfských škol).Z toho vyplývá, že vzdělávací nabídkou školy musí být rozvíjeny
vždy všechny duševní i tělesné kvality, myšlení, cit i vůle - hlava, srdce a nohy.

Dítě ve věku před dosažením školní zralosti se vyznačuje tím, že se ještě nedokáže
distancovat od svých smyslových zkušeností, naopak je bezprostředně

spojeno

se zákonitostmi a motivy diktovanými smyslovými jevy, motivy a smysl jednajícího
dospělého prožívá jako své vlastní motivy.Rudolf Steiner proto charakterizuje dítě
v tomto věku jako:„cele smyslový orgán".Smyslový vjem a motiv, který tento vjem
utváří, jednotlivá pozorování a vnitřní souvislost vnímaných obsahů, „materie" a „duch"
tvoří v tomto věku jednotu.(Steiner, 1993 s. 25)..Důležité je především to, co je dítětem
prožíváno, jaké dělá zkušenosti, čemu se učí a jakou účast na tom má dospělý.

Dítě je odkázáno na prostředí, ve kterém žije, prostředí je podmínkou pro to, jaké
zkušenosti ve svém učení a vývoji v tomto věku udělá.Podle kvality prostředí přichází
dítě k vlastnímu svobodnému jednání, které se v tomto věku projevuje především
v tvořivé hře.
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Podstatným prvkem výchovy z hlediska waldorfské pedagogiky je vztah vzoru a
napodobování, přičemž napodobování je svobodný akt dítéte v příkladném prostředí a
nemá nic společného s imitačním napodobováním.

Pedagogika předškolní výchovy není tvořena učebními cíli.Tento život je tvořen
lidsky osobnostně utvářeným prostředím, ve kterém je pro děti zachován prostor pro
konání a prožívání, který samy naplňují.Proto také vlastním pedagogicko-didaktickým
cílem nejsou konkrétní osoby, nýbrž sám prostor pro rozvoj vytvořený každým
z vychovávajících(Svět waldorfských škol).

Waldorfská škola umožňuje rodičům spolupodílet se na výchově a vzdělávání dítěte
v předškolním zařízení.Škola pro dítě není ničím odtažitým, je to místo, které je
přirozenou součástí rodiny.Škola tímto přístupem vytváří společenství dětí, učitelů a
rodičů.Má-li

toto společenství kvalitně fungovat, pak je nutný neustálý kontakt a

spolupráce mezi nimi.V tomto ohledu klade waldorfská škola mnohem větší nároky na
učitele, tak i na rodiče.

Mateřská škola podporující zdraví
Je prvním kurikulem moderního typu, které u nás po roce 1989 vzniklo."Umožňuje
rodičům, aby hlouběji porozuměli podpoře zdraví ve vztahu k dětem i sobě a také, aby
se mohli konkrétně podílet svými představami na tvorbě školního kurikula".(Havlínová,
Vencálková a kol. 2000, s. 9).Podstatou projektu Zdravá škola je vytvoření zdravého
prostředí v našich školách a výchova ke zdravým životním návykům a chování.

„Mateřská škola podporující zdraví si je vědoma, že rodinná výchova je základem, na
kterém škola staví, proto musí vlivy rodiny rozpoznávat a citlivě využívat k navazování
otevřeného partnerského vztahu"(Havlínová, Vencálková a kol. s. 75).Vyzývá rodiče
k účasti ve výchovně vzdělávacím procesu a na akcích, které v průběhu roku pořádá,
organizuje neformální setkávání, škola zapojuje rodiče do tvorby základních

a

stěžejních dokumentů projektů či plánů.Vede rodiče ke spolurozhodování a účasti na
životě školy.
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„Mateřská škola podporující zdraví je součástí širšího okolí rodiny.Rodiče chápe jako
nejdůležitější partnery.Jsou však rodiny, s nimiž se nedaří navazovat spolupráci, nebo
jen s obtížemi.Jsou to vétšinou rodiny nčjak ve své funkci oslabené.V tčchto případech
je velmi důležitá osobnost a profesionalita učitelky.Dítěti z oslabené rodiny

má

mateřská škola doplňovat nebo kompenzovat chybějící a nevhodné vlivy"(Havlínová,
Vencálková a kol. 2000, s. 75).

„Ve výchově jsou okamžité výsledky vesměs obtížně měřitelné a často nespolehlivé a
na dlouhodobé edukační efekty zpravidla nemáme čas čekat.O to více je třeba ke každé
snaze o alternativu, chápanou někdy jako ,jinakost" za každou cenu přistupovat
odpovědně a věnovat jí náležitou pozornost, protože dopad chybných kroků by mohl
postihnout celé generace"(Opravilová, E., s.59).

„Vedle tradičně vnímaných alternativních zařízení, pracujících na základě koncepce
waldorfské pedagogiky či montessoriovské pedagogiky, existuje celá řada předškolních
zařízení, která v praxi využívají nových projektů a nebo určitých prvků koncepce.Pokud
respektují hlavní zásady nového pedagogického paradigmatu , mohou být označována
také za alternativní zařízení, a to vůči těm tradičním, která vyžadují předem stanovenou
a lehce kontrolovatelnou normu, vyznačující mantinely správnosti a pravdivosti" (Rýdl,
1999).

,i i

4. „ZAČÍT SPOLU u _ PROGRAM PRO ŠKOLU A RODINU
„Demokracii nelze zavést úřednf vyhláškou." (Soros o Sorosovi, vyd. Kalligram,
spol. s.r.o., Brno 1997, s. 248)

Otevřená demokratická

společnost se skládá z jednotlivých

lidí, má svá přesná

pravidla,

přednosti i problémy.

- Umíme spolupracovat?
- Jsme tolerantní?
- Rozhodujeme se samostatně, s plným vědomím odpovědnosti?

4.1. Vývoj vzdělávacího programu „Začít spolu"

„Alternativní koncepce Začít spolu kombinuje bohaté evropské tradice ve výchově
dětí s teoriemi a praktickými postupy programu Head Start z USA.Podpora nových
demokracií ve Střední a Východní Evropě je posláním Sorosových nadací v New
Yorku.Program je zaměřený na děti ve věku 3 - 10 let a jejich rodiny.Proto Nadace
požádala

Středisko dětského

rozvoje Georgetownské

University

o

vypracování

programu předškolní výchovy, kombinujícího bohaté evropské tradice ve výchově
malých dětí s teoriemi a praktickými postupy Programu Head Start z USA.Organizačně,
metodicky a

finančně

zajišťuje program Sorosova Nadace Open Society

Fund

v Praze.Program je zaměřený a orientovaný na dítě a na vytvoření prostředí, které by
pro něj bylo přirozené, pomáhá dětem při výběru prostřednictvím plánované činnosti a
center aktivit

a úzce

spolupracuje s rodinou.Vyhovuje zvláštním

individuálním

potřebám i kulturním tradicím každé země, minority"(Hradcová, Jordánová, Šulcová,
1995, s. 1).
Pro potřeby středoevropských porevolučních poměrů prošel rozsáhlou úpravou a byl
nejprve experimentálně

(1994) a posléze

řádně

(1997) povolen

ministerstvem

školství.Přinesl do českých škol, ať už mateřských či základních, prvky, kterc na
školách tehdy chyběly, mj. integrované učení, herní tématická centra dovednostní a
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znalostní, toleranci k odlišnostem i nový přístup k dítěti, které není podřízeným, ale
rovnocenným partnerem, a současně větší důraz na odpovědnost, která po každé lidské
volně následuje."Smyslem je, aby každé dítě dostalo šanci na základě svých možností a
schopností, nikoli však bezbřehou volnost"(http://www.rodina.cz/clanek.htm).

V letech 1997 - 2001 byl realizován rozsáhlý dlouhodobý výzkum - Vliv vzdělávacího
programu

Začít

spolu

na

vývoj

psychosociálních

2000/01 (http://www. ceskaskola.cz/Ar.asp?),který

•

kompetencí

dětí

MŠI997/98-

mapoval a zpracovával otázky:

Jsou výsledky dětí z programu ZaS srovnatelné s výsledky dětí z běžných škol?

• Jsou tyto děti schopné pokračovat ve svém vzdělávání na běžné škole bez problémů?
• Nemají děti učící se podle programu ZaS problémy při přestupu do jiných školních
zařízení?
Výzkum začal u dětí v mateřských školách a tým odborníků sledoval jejich
vývoj/proces až do školy základní, ať už dítě pokračovalo na základní

škole

s programem „ZaS" či přešlo na školu s jiným vzdělávacím programem( http://www.
sbscr. cz./kontent.php?step).
Postupem času,kdy si učitelé ověřili přístupy pedagogiky orientované na dítě v praxi
a měli spoustu vlastních nápadů a zkušeností, nastala doba pro to, aby i oni staly učiteli
dospělých.
V průběhu jednoho roku učitelé prošli systematickým vzděláváním.Semináře byly
vedeny interaktivní formou a učitelé zde získali praktické dovednosti

lektorské

zkušenosti pro vzdělávání dospělých. Získané zkušenosti mohli záhy využít při přípravě,
organizaci

a realizaci

letních škol, které probíhaly

zpravidla v době

letních

prázdnin.Někteří začali realizovat semináře na svých školách.

Od roku 1994 vznikala tréninková centra určená právě pro vzdělávání učitelů.Učitellektor zpravidla pomáhá, vede začínajícího učitele v tomto vzdělávacím programu a na
základě analýzy potřeb doporučuje, konzultuje s učiteli problémy, úspěchy, poskytuje
zpětnou vazbu.
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V roce 1997 byla navázána užší spolupráce s několika vysokými školami v České
republice.Studenti na pedagogických fakultách jsou v rámci přednášek seznamováni se
strategiemi a dovednostmi potřebnými pro realizaci vzdělávacího programu „Začít
spolu."

V roce 1999 skončila

finanční podpora škol a ty si hledaly peníze z jiných

zdrojů.Některé obce se rozhodly i nadále financovat asistenty na školách, některé školy
získávaly finanční pomoc od rodičů, někde využily pro roli asistenta civilní služby či
rodičů- dobrovolníků, jinde byli asistenti studenti z pedagogických fakult, některé třídy
začaly fungovat bez pedagogických asistentů.

V roce

2000

došlo

k dalšímu

osamostatnění

programu.Tehdy

zaměstnanci(koordinátoři) založili občanské sdružení Step by Step ČR.V roce 2002 byl
tento program ve smyslu metodického vedení ze strany Step by Step v ČR zakončen.

Vzdělávací program „Začít spolu" je v těchto letech realizován přibližně v 60-ti
mateřských školách a 45-ti základních.V současné době je každá mateřská i základní
škola postavena do situace, kdy může pracovat podle vlastního školního vzdělávacího
programu(kurikula) a při jeho tvorbě vycházet a čerpat ze vzdělávacích programů, které
ji oslovují a inspirují.Z toho je spousta dalších škol, které uplatňují ve své výuce jen
některé principy vzdělávacího programu ZaS.

V roce 2004 to bylo deset let, co tento výchovně vzdělávací program

začal

obohacovat naše předškolní vzdělávání.

„Rychlé změny kolem nás a nejen v naší společnosti ukazují, jak je důležité budovat
v dětech přání učit se po celý živoí.Pro současnost i v dalších letech program buduje
životně důležité základy pro postoje, znalosti a dovednosti tak, aby se člověk dokázal
vyrovnat

s nároky a problémy,

které jej čekají a mohl a chtěl je

ovlivňovat"(Burdíková, L„ 1998, s. 6).
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pozitivně

4.2. Filozofický základ programu „Začít spolu"

„Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život
změnám:sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice,
změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce atd.Rychlé změny, k nimž dnes
dochází v celém světě, ukazují, nakolik je důležité rozvíjet a živit v dětech přání učit se
po celý život"(Mezinárodní program předškolní výchovy, 1995, s. 1).
Program Začít spolu buduje „základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně
důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i 21.
století.Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy
aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným
stresem"(Mezinárodní program předškolní výchovy, 1995, s.l).

4.3. Základní cíle a principy programu „Začít spolu"
4.3.1. Hlavní cíle vzdělávacího programu Začít spolu

•

Poskytnout dětem optimální prostředí pro učení a vývoj, vhodně pro jejich věk a
fázi vývoje, různé zkušenosti, které jim pomohou vyvíjet se sociálně, citově,
intelektově, tělesně.

•

Povzbudit děti k řešení problému, iniciování činností, bádání, experimentování,
kladení otázek a zvládnutí prostřednictvím toho, že dítě se něčemu učí tím, že
něco dělá.

•

Vytvořit

vyvážený

program

činností

řízených

pedagogickým

týmem

iniciovaným dětmi.
•

Zajistit účast rodičů na přípravě a popř. realizaci projektů a plánování.

•

Poskytnout metody a příležitosti pro účast rodičů na prožívání růstu a vývoje
dětí, což posiluje jejich roli primárního vlivu na život jejich dítěte.

•

Mít funkční Rodičovskou radu.

(Burdíková, 1998, s.)
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4.3.2.Základníprincipy

Programu " Začít spolu "

•

Důraz na individuální přístup k dítěti

•

Důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ně

•

Důraz na rozvíjení schopností a dovedností dětí prostřednictvím plánované
činnosti, center aktivit a pozorování.

•

Důraz na účast rodiny

(Mezinárodní program předškolní výchovy, 1995, s. 2)

4.4. Čím se program „Začít spolu" liší od stávajících vzdělávacích programů
•

Jednoznačným

zaměřením

na

dítě,

možnost

volby,

podporou

jeho

individuálních potřeb, aktivního učení, sebevnímáním a zaměřením na
dosahování efektivních výsledků.
•

Vybavením a uspořádáním třídy do tak zvaných center aktivit, které umožňují
různost činností dle individuální volby, omezené jen dohodnutými pravidly
(max. počet dětí v centrech, nutnost absolvovat všechna centra během
týdne...).

•

Cílenou a systematickou podporou komunikativních vztahů - aktivní účast
rodičů a dospělých.

•

Systémovou podporou autoevaluace činností pedagogů, školy a programů.

V programu Začít spolu je kladen důraz na vlastní volbu dítěte, na výchovu ke
zvídavému zájmu o učení, je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním individuálním
potřebám i kulturním tradicím každé země

(Mezinárodní program předškolní výchovy, 1995, s. 2).
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4.5. Vzdělávací program" Začít spolu"- spolupráce s rodiči

Vzdělávací program" Začít spolu" má ve svém programu zahrnutou i aktivní účast
rodičů při každodenním dění v mateřské školy.

Program „Začít spolu" je založen na přesvědčení, že zahrnutí členů rodiny do
programu je podstatné pro posílení a rozšiřování poznatků získaných v mateřské
škole.Vychází ze zájmů a poznatků získaných z domova dětí.Toto vzájemné prolínání
dvou

prostředí

je

zdrojem

učení

a

podnětů

k navazování

vzájemných

vztahů.Program"Začít spolu"bere na vědomí různorodost rodin a ve svém programu má
zahrnutou spolupráci se v&mi členy rodiny.

Cílem této spolupráce mezi rodinou a školou je vzájemná komunikace obou
partnerů, jejímž smyslem je co nejlepší prospívání svěřených dětí.Dobré vztahy mezi
rodinou a školou mohou dítěti výrazně pomoci především při adaptaci na nové
prostředí.Rodiče jsou ve škole vítáni, přijdou-li pracovat s dětmi nebo vypomoci oři
rodičovských činnostech.Je jim doporučováno, aby se připojili k dětem během činností
ve třídě a přispěli tak k obohacení dětí prostřednictvím svých osobních vloh.Někteří
rodinný příslušníci jsou smluvně ve škole zaměstnáni jako asistenti učitele a dobrovolně
se zúčastňují práce ve třídě,při výstavbě zařízení, vypomáhají při vycházkách.Mají
možnost zapojit se do činností o něž projeví zájem.

Jako je každé dítě individualitou, tak i každý rodič má určitý postoj a představu o
výchově svého dítěte.K. předcházení problémů při komunikaci s rodiči je určena
metodická příručka pro pedagogy, která popisuje některé možné problémy

při

navazování vzájemných vztahů s rodiči svěřeného dítěte. Většina rodičů je velmi
rozumná, chce pro své děti to nejlepší.Někteří rodiče však mají nerozumné požadavky
nebo si velmi často stěžují.Podněty v této metodické příručce napomáhají pedagogům
minimalizovat stížnosti rodičů a poskytují jim konstruktivní způsoby, jak jednat(viz.
příloha).
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„Základní principy a záměry předškolního vzdělávacího programu Začít

spolu

směřují k utvoření společenství, které má ve svém středu rodinu a zahrnuje tým školy a
další členy komunity .Tato skupina lidí společně plánuje, projednává jednotlivé otázky a
tvoří program, jež slouží růstu a rozvoji dětí i jejich rodin"(Mezinárodní program
předškolní výchovy, 1995, s.4).

Uskutečnit zásadní změny ve způsobu vzdělávání je složité.Nestačí vyhlásit změny
administrativně, ale je nutno přesvědčit všechny, kdo se na nich mají podílet, aby
změnili styl práce a přehodnotili způsob myšlení.Každá reforma vyžaduje od pedagoga
angažovanost a mimořádné nasazení.na konec str č48

5. SHRNUTÍ

Před předškolními pedagogy stojí nelehké úkoly.Jsou nuceni zodpovědět si řadu
otázek, jaké potřeby má rodina dnes, co rodiče mohou očekávat od pedagogů
v předškolních

zařízeních,

bude-li

prostředí

mateřské

školy

vyhovující

jejich

požadavkům na předškolní vzdělávání a v neposlední řadě, jak vytvořit příjemné klima
v mateřské škole, které pomůže rodičům i předškolním pedagogům vytvořit základy k
vzájemné spolupráci.
Jedním z hlavních předpokladů pro funkční oboustrannou spolupráci mezi rodinou a
mateřskou školou je důležité si uvědomit samotný pojem spolupráce. Uvědomění si
tohoto pojmu je možným prvním krokem k vzájemné spolupráci a spolupodílení se na
společných věcech.Základem je vytvoření takového prostředí, kde si rodiče - děti i
předškolní pedagogové mohou být jisti, že jsou přijímání v dobrém.Vzájemné vztahy
pak posiluje informovanost, která se neobejde bez důvěry.Důvěra předpokládá, že se
dostatečně známe a že si můžeme být jisti, že otevřenost nebude partnerem zneužita.

V průběhu vývoje společenského života se mění názory na pojetí dítěte a prožívání
jeho dětství Zprvu to byli převážně teologové, kteří zdůrazňovali zejména mravnost a
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příslušnost dítčte.Pak přišli lékaři.Ti viděli dítě jako rostoucí organismus,

který

potřebuje ke svému vývoji určitou životosprávu.S lékaři přišli i pedagogové a jejich
tématem byla otázka, jak dítě nejlépe naučit vše, co potřebuje, aby mohlo správně
žít.Dále nastupují psychologové, kteří v pohledu na dítě uplatňují poznatky z vývojové a
sociální psychologie. Těmito poznatky a názory prochází i předškolní výchova.

Výchovně -vzdělávací cíle v předškolních institucích se odvíjí podle hodnot, které
uznává společnost.Postupnou proměnou společnosti je nutné proměnit i přístup k dítěte
a jeho rodině.Proto se mateřská škola snaží vybudovat bezpečné prostředí jak pro děti,
tak pro jeho rodinu.Respektuje vývojové zvláštnosti dětí i rodin.Umožnit rodičům i širší
rodině zapojit se do výchovy v předškolních zařízeních, posiluje vzájemné vztahy a
poznávání obou zúčastněných stran.Posiluje důvěru i sebevědomí.To se neobejde bez
vzájemné empatie, tj. oboustranného naslouchání.

Mateřské školy pracují s „Rámcovým vzdělávacím programem" pro předškolní
vzdělávání a v rámci tohoto programu si tvoří své vzdělávací programy.Prostřednictvím
těchto programů prezentují nabídku, která by měla odpovídat nejen potřebám dítěte, ale
i představám a požadavkům rodičů a společnosti.Inspirací pro tvorbu vzdělávacích
programů mohou být různé vzdělávací alternativní smčry.Podstatou zájmu zůstává
snaha o vytvoření pozitivního prostředí pro dítě, rodiče i samotné předškolní pedagogy.
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PRAKTICKÁ ČÁST

. 6 . CÍLE

1 Zjistit, co si rodiče a učitelky představují pod pojmem spolupráce.

2. Zjistit, jaké jsou formy spolupráce s rodinou na daných mateřských školách.

3.

Zjistit, co ovlivňuje rozdílnost ve formách spolupráce na daných mateřských

školách.

4.

Zjistit, zda výběr vzdělávacího programu mateřské školy má vliv na kvalitu

spolupráce rodiny a mateřské školy.
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7. HYPOTÉZY

1.

Předpokládám nedostatečnou informovanost a rozdílnost v pochopení pojmu

spolupráce s rodinou a mateřskou školou

2. Předpokládám, že výběr daného kurikula mateřské školy ovlivňuje spolupráci
mezi rodinou a mateřskou školou.

3.

Předpokládám, že rodičejejichž děti navštěvují mateřskou školu se školním

vzdělávacím

programem"Zaěít

spolu",

spolupráce s rodinou a mateřskou školou.
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mají

přesnější

představu

o

pojmu

8. V Ý Z K U M N É M E T O D Y

K zjišťování potřebných informací o úrovni a možnostech spolupráce jsem použila tyto
pedagogické výzkumné metody:

• Metoda kvantitativního výzkumu - reprezentativní dotazníkové šetření, které bylo
uskutečněno osobním a písemným dotazováním.

• Osobní dotazování bylo použito v přípravné části fázi výzkumného šetření, které
bylo vykonáno osobním dotazováním.Otázky se týkaly způsobu, forem a úrovně
spolupráce v daných mateřských školách.Zajímala jsem se o to, zda-li si rodiče
uvědomují svá práva a možnosti při spolupodílení se na předškolní výchově a
vzdělávání svých dětí a jak těchto práv a možností využívaj{.Zjišťovala jsem,
zda se rodiče domnívají,že spolupráce rodiny a mateřské školy má vliv na to, jak
se dítě v mateřské škole cítí.

Písemné dotazování bylo prováděno formou dotazníků.

a) dotazníky pro rodiče z běžných mateřských škol (BMŠ)

b) dotazníky pro rodiče z mateřských škol vycházejících ze školního vzdělávacího

programu „Začít spolu"(ZaS)

c) dotazníky pro učitelky z běžných mateřských škol(BMŠ)

d) dotazníky pro učitelky z mateřských škol vycházejících ze školního vzdělávacího
programu „Začít spolu"(ZaS)

Metodu dotazníků jsem zvolila z důvodů:

• oslovit větší množství respondentů, s nimiž nebyl možný osobní kontakt
• respektování soukromí při vyplňování dotazníků
• více času na zodpovězení otázek
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• možnost anonymního zodpovězení

Pro vyhodnocení empirického šetření jsem na základě hypotéz vytvořila tato kritéria pro
hodnocení:

Kritéria pro hodnocení spolupráce rodič a mateřská škola.

•

informovanost o možnostech spolupráce s danou mateřskou školou

•

důvěra rodičů (zájem o individuální rozhovory, odborná pomoc, rady)

•

pozitivní účinek spolupráce na děti při výchově a vzdělávání

•

míra využívání možnosti vstupu do třídy

•

vnímání a porozumění pojmům spolupráce a spolupodílení

•

ovlivňuje školní vzdělávací program výběr mateřské školy

Kritéria pro hodnocení spolupráce učitelka a rodič.

•

důvod výběru dané mateřské školy

•

vnímání a porozumění pojmů spolupráce a spolupodílení

•

možnosti spolupráce s rodiči

•

míra využívání rodičů možnosti vstupu do třídy

•

pozitivní výsledky při zapojování se rodičů do činností v mateřské škole
během dne

•

ovlivňuje školní vzdělávací program výběr mateřské školy

8.1. Dotazníky
Pro empirické výzkumné šetření v mateřských školách byly použity písemné
dotazníky polostandardizované, tedy s otázkami uzavřenými, otevřenými i
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polouzavřenými.Formou škálových otázek měli respondenti možnost vyjádřit se
podle svých preferencí k možné vzájemné spolupráci.Dotazníky pro učitelky
obsahovaly celkem 17 otázek a pro rodiče celkem 16 otázek.Dotazníky obsahem
byly shodné pro rodiče i učitelky z obou typů mateřských škol.

Dotazníky se zabývaly především oblastmi v názorech na spolupráci rodiny a
školy, zahrnují i oblast znalosti práv a povinností vyplývajících ze školských
zákonů a zákona o rodině.

9. PRŮBĚH ŠETŘENÍ

9.1. Výběr mateřských škol a respondentů

Výzkumný vzorek jsem vytvořila oslovením učitelek a ředitelek ze 6ti běžných
mateřských škol a ze 6ti z mateřských škol, které vychází ze školního vzdělávacího
programu „Začít spolu".V těchto mateřských školách obou dvou typů jsem rozdala
dotazníky i pro rodiče.Celkem bylo rozdáno 417 dotazníků, z toho 222 pro rodiče z
„BMŠ" a 195 pro rodič ze „ZaS". Dále bylo rozdáno celkem 80 dotazníků pro
učitelky, z toho 40 pro učitelky z „BMŠ" a 40 pro učitelky ze „ZaS"

Při předávání jsem většinou volila osobní setkání, až na výjimku a tou byla
mateřská škola v Plzni.Současně jsem učitelky požádala, aby předaly dotazníky
rodičům.Předpokládala jsem respektování důvěry z o b o u stran.Jsem si vědoma
možnosti ne zcela objektivních odpovědí jak ze strany učitelek, tak rodičů.
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v

9.2 Vyhodnocení dotazníků pro učitelky z běžných mateřských škol (BMS) a
učitelek z mateřských škol vycházejících zc vzdělávacího p r o g r a m u „Začít spolu"
(ZaS).

Výzkum probíhal na 6ti mateřských školách „BMŠ" a 6ti mateřských školách „ZaS".

Cílem šetření bylo:

1. Zjistit, z jakého důvodu si učitelky vybraly právě tento typ mateřské
školy.
2. Zjistit, co si učitelky představují pod pojmem spolupráce s rodinou.
3. Zjistit, jaký je zájem o spolupráci ze strany rodičů.
4. Zjistit, zda spolupráce školy a rodiny má vliv na to, jak se dítě ve škole
cítí.
5. Zjistit, že vstupy rodičů v průběhu dne přináší pozitivní výsledky ve
výchově dětí.

Každé mateřské škole byl přidělen kód-mateřské školy „běžného typu" ( A - F),
mateřské školy vycházející ze školního vzdělávacího programu „Začít spolu" ( G - L).

9.3. Přehled p ř e d a n ý c h a vrácených dotazníků pro učitelky z mateřských škol obou
typů.

Návratnost dotazníku pro učitele
škola

počet rozdaných
dotazníků/(ks)

vrácené dotazníky/
(ks)
celkem/ks

A

8

8

B

6

2

C

7

5

D

8

6

E

5

5

F

6

2

28
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G

6

5

H

4

4

1

8

5

J

6

6

K

9

8

L

7

2

30

Vyhodnocení: Z 40 dotazníků pro učitelky z BMŠ bylo vráceno 28, tedy 70%, ze 40
dotazníků z ZaS bylo vráceno 30, tedy 75%.Návratnost

dotazníků z obou

typů

mateřských škol byla téměř shodná.

9.4.Vyhodnocení jednotlivých otázek pro učitelky
Každá otázka byla zpracována do tabulky, ve které byly uvedeny odpovědi učitelek
z obou typů škol „BMŠ" a „ZaS" Všechny uvedené otázky byly stejného obsahu pro
oba

typy

mateřských

škol.První

čtyři

odpovědi

nejčastějších odpovědí učitelek.
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byly

seřazeny

sestupně

podle

I. otázka
Z jakého důvodu jste si vybrala právě tuto mateřskou školu?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ

- zaujal mě vzdělávací program
- individuální přístup k dětem

- je nejblíže mému bydlišti

- nová příležitost

- příjemné prostředí MŠ

- příjemné prostředí

- zaujala mě organizace a vedení školy

- místo mi bylo přiděleno

V y h o d n o c e n í : Učitelky ze „ZaS"' si z větší části vybíraly danou mateřskou školu podle
obsahu vzdělávacího programu na mateřské škole.Důležitý byl pro ně pohled na dítě a
respektování jeho individuálních potřeb. Učitelky z „ B M Š " uváděly jako nejčastější
důvod, že mateřská škola jim byla nabídnuta školským úřadem a snadnou dostupnost
při dojíždění do zaměstnání.

2.otázka
Co si představujete pod pojmem spolupráce s rodinou?
Učitelky ZaS

učitelky BMŠ

- větší zájem o vývoj dítěte

- společná snaha při výchově a vzdělávání

- fungování na základě partnerství

- příprava společných akcí

- otevřenost, vstřícnost, důvěra

- materiální pomoc

- vzájemná komunikace

- vzájemná komunikace

- možnost být součástí vzdělávání

V y h o d n o c e n í : Učitelky z obou typů mateřských škol měly podobnou představu o
vzájemné spolupráci s rodiči na předním místě uváděly společnou snahu při výchově a
vzdělávání dětí a vzájemnou komunikaci s rodinou.Učitelky ze „ZaS" častěji uváděly
pod pojmem spolupráce-fungování dobrých vztahů na základě partnerství.
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I. otázka
Jakým způsobem spolupracujete s rodiči?
Učitelky ZaS

učitelky BMŠ

- individuální rozhovory

- třídní schůzky

- denní styk

- rodiče zajišťují pomůcky

- společné akce

- individuální rozhovory

- třídní schůzky

- společné akce

- rodiče zajišťují pomůcky

- každodenní styk

Vyhodnocení:

Formy

podobné.Převažovaly

spolupráce

jsou

společné akce,slavnosti

na

obou

typech

mateřských

a třídní schůzky.Učitelky

ze

škol
„ZaS"

preferovaly individuální rozhovory s rodinou a užší zapojení rodičů do denního styku
s dětmi v mateřské škole.

4. otázka
Kdy s rodiči nejčastěji hovoříte?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ

- ráno při příchodu

- odpoledne při předávání

- domluvím si schůzku

- ráno při příchodu

- odpoledne při předávání

- domluvím si schůzku

- během konzultačních hodin

V y h o d n o c e n í : Na tuto otázku většina učitelek odpověděla, že rodičům se věnují
nejčastěji ráno a odpoledne, tzn, při příchodu a odchodu dítěte.Učitelky ze „ZaS" častěji
volily formu individuálních schůzek a konzultačních schůzek.Učitelky ze BMŠ formu
konzultačních hodin prakticky neuváděly.
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I. otázka
Máte ve škole vypracovanou koncepci spolupráce s rodiči?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ

28

26

2

2

ANO
NE

G r a f k o t á z c e číslo 5

30

25

20

15

10

5

0
Učitelky ZAS

Vyhodnocení:

Z

Učitelky BMŠ

odpovědi

učitelek

vyplynulo,

že

plán

spolupráce

s rodinou

vypracovává 70% ze „ZaS"a 65% učitelek z ,.BMŠ".Několik učitelek z „ B M Š "
uvedlo,že plán spolupráce vypracovává p. ředitelka na začátku školního roku.Některé
učitelky ze „ZaS"

uvedly, že koncepce spolupráce s rodinou vychází ze školního
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vzdělávacího programu „Začít spolu" a tím i z jejich třídního vzdělávacího programu, a
vypracovávání se podílejí někdy i rodiče.Některé učitelky se k dané otázce nevyjádřily.

6. otázka
Domníváte se, že spolupráce školy a rodiny má vliv na to,
jak se dítě ve škole cítí?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ

ANO

30

28

NE

0

0

Graf k otázce číslo 6

/

30
25
20

• ANO

15

• NE

10

Učitelky Z A S

Učitelky BMŠ

Vyhodnocení: 100% učitelek ze „ZaS" se domnívalo, že spolupráce s rodinou má vliv
na to, jak se dítě v mateřské škole cítí, 97% učitelek z „BMŠ"mělo na tuto otázku
shodný názor s učitelkami ze „ZaS", že vzájemná spolupráce s rodinou pozitivně
ovlivňuje vývoj dítěte

v předškolním

zařízení, některé učitelky

nevyjádřily.
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se k této

otázce

I. otázka
Jaký je zájem o spolupráci ze strany rodičů?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ
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Vyhodnocení: 45% dotázaných učitelek ze „ZaS" uvedlo, že rodiče sami projevují
zájem s učitelkami spolupracovat, 20% uvedlo, že rodiče spolupracují až po oslovení
učitelkou a 10% respondentů o spolupráci s mateřskou školou nemá zájem ani po
oslovení.Z „BMŠ" uvedly učitelky, že 45% rodičů projeví zájem o spolupráci sami,

14% rodičů projeví zájem

až po

oslovení

spolupráci nezajímají.
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a

ostatní

rodiče, tedy

21%

rodičů se o

10. otázka
Pracovala jste v mateřské škole jiného typu?

ANO
NE

Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ

25

6

5

22

V y h o d n o c e n í : 83% učitelek ze „ZaS" pracovalo i v jiném typu mateřské školy a 16%
z učitelek uvedlo,že nepracovaly v mateřské škole jiného typu.Jako důvody uvádějí
relativně „mladý" školní vzdělávací program, v době jejich nástupu do zaměstnání nebyl
dostupný.Rozdílnost tohoto programu vidí v přístupu k dětem a k rodičům, podstatná je
role učitele - nebát se zapojení rodiny do programu, více práce s přípravou denních
činností.
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21% učitelek z „BMŠ""" pracovalo v jiné mateřské škole a to převážně venkovské,78%
učitelek nepracovalo v mateřské škole jiného typu.Jako důvod uváděly,že při nástupu
nebyla možnost volby, práce jim byla přidělena.

9. otázka
Mohou rodiče ve Vaší škole libovolně vstupovat do třídy a
zúčastnit se her?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ
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Vyhodnocení: Odpovědi dotazovaných učitelek z obou typů mateřských škol jsou
shodné.Celkem 100% učitelek odpovědělo, že rodiče mají možnost vstupovat do třídy.
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10. otázka
Využívají rodiče možnosti vstupovat do třídy a zapojit se do
hry?

ANO
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Učitelky BMŠ
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Graf k otázce číslo 10
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V y h o d n o c e n í : K této otázce se 90% učitelek ze „ZaS" vyjádřilo kladně, že rodiče
využívají svých práv a možností zapojit se do her v mateřské škole, pouze

10%

odpovědělo, že rodiče této možnosti nevyužívají.Učitelky z „ B M Š " uvedly, že 53%
rodičů této možnosti využívá a 46% rodičů ne.Jako nejčastější důvod uvedly velkou
pracovní vytíženost rodičů.
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10. otázka
Domníváte se, že vstupy rodičů do třídy v průběhu dne
přináší pozitivní výsledky ve výchově dětí?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ
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V y h o d n o c e n í : 83% učitelek ze „ZaS" uvedlo, že zapojování rodičů do každodenních
činností v mateřské škole přináší pozitivní výsledky ve výchově a vzdělávání dětí, 16%
učitelek je opačného názoru.Jako hlavní důvod uvádí, že rodiče svoji přítomnost často
berou jen jako „dozor" nebo možnost pro hru mladšího sourozence.Učitelky z „ B M Š " z
větší části - 78% považují vstupy rodičů do třídy a zapojení se do her jako přínos ve
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výchově dětí, 10% je opačného názoru, hlavním důvodem je,že rodiče často zaměňují
svoji roli asistenta za kritika, 10% učitelek se k této otázce vyjádřilo nerozhodně.

12. otázka
Mluvíte individuálně o vývojových zvláštnostech dětí s
rodiči?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ
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Vyhodnocení: Všech 100% dotazovaných učitelek z obou typů mateřských škol uvedlo,
že s rodiči individuálně hovoří o vývojových zvláštnostech dítěte.
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13. o t á z k a
Probíhají tyto rozhovory v místech, kde nejsou přítomny
děti?
Učitelky ZaS
ANO
NE

Učitelky BMŠ

2

0

28

28
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Vyhodnocení: 6% učitelek ze „ZaS" uvedlo, že rozhovory o vývojových zvláštnostech
dětí probíhají v jejich nepřítomnosti, 93% učitelek odpovědělo, že hovoří s rodiči
v přítomností

dětí.Některé

uvedly,

že

místnost

určenou

k těmto

rozhovorům

nevyužívají, a že děti, které jsou přítomny, nejsou bezprostředně součástí těchto
rozhovorů.
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100% učitelek z „BMŠ" odpovědělo, že tyto rozhovory probíhají ve třídě, ale
podmínky k těmto rozhovorům považovaly za nevyhovující.

14. otázka
Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve spolupráci s
rodiči?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ
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Vyhodnocení: K této otázce se 86% učitelek ze „ZaS" vyjádřilo kladně a posun ve
spolupráci vnímají jako vstříctnost, vzájemnou důvěru a rodiče jako partnery -„děti do
trojúhelníku patří",l3% učitelek uvádí,že k posunu ve spolupráci příliš nedošlo, jako
hlavní důvod uvádí větší zaměstnanost rodičů.Některé učitelky se nevyjádřily.
82% učitelek z BMŠ se domnívalo, že dochází k jistému posunu ve spolupráci s rodiči,
vnímají ji jako větší otevřenost,!7% učitelek odpovědělo, že spolupráce s rodiči se
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neposunuje k lepšímu.Někteří rodiče jsou velmi zaneprázdněni a spolupráci omezují
pouze na setkání při třídních schůzkách jednou ročně a to ne vždy se dostaví.

15. otázka
Domníváte se, že je rozdíl v pojmech "spolupráce a
spolupodílení" ?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ
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Vyhodnocení: 93% učitelek ze „ZaS" vnímalo rozdílnost v pojmech spolupráce
spolupodílení.Tuto
sounáležitosti

rozdílnost

s mateřskou

vnímaly

školou,

především

dětmi

a

jako

rodiči,6.6%

míru

zájmu

dotázaných

a

pocitu

učitelek

si

neuvědomuje rozdílnost v těchto pojmech.Učitelky z „BMŠ" odpověděly, že rozdílnost
vnímají z 71% a 29% tento rozdíl nepociťuje.
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16. otázka
Mají rodiče v mateřské škole zájem o spolupráci?
Učitelky ZaS

Učitelky BMŠ
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Vyhodnocení: 71% dotazovaných učitelek ze „ZaS" uvedlo, že zájem ze strany rodičů
je, zvláště při plnění drobných úkolů,některé se domnívaly, že chybí podněty ze strany
učitelek.35% učitelek uvedlo.že zájem ze strany rodičů je malý, téměř žádný.
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Učitelky z „BMŠ" odpověděly, že 50% rodičů projeví zájem o spolupráci a 46%
dotázaných se domnívá, že zájem o spolupráci ze strany rodičů není.

1 7. o t á z k a
Domníváte se, že rodiče...
Učitelky ZaS
mohou spolupracovat
mají právo spolupracovat
nevím

Učitelky BMŠ

4

11

24

14

0

1

Vyhodnocení: Na tuto otázku odpovědělo 13% učitelek ze „ZaS", že rodiče mohou
spolupracovat,podstatně větší procento učitelek tj.80% odpovědělo, že rodiče mají ze
zákona právo na spolupráci.Učitelky z „BMŠ" se vyjádřily:39% učitelek se domnívá, že
rodiče mohou spolupracovat,50% si je vědoma práv rodičů v případě spolupráce.jedna
učitelka nevěděla a dvě učitelky z „BMŠ" nevidí rozdíl v pojmech „mají právo" a
„mohou".

9.5 S o u h r n n é hodnocení z dotazníkového šetření pro učitelky z mateřských škol
obou typů - „ B M Š " i „ Z a S " .
Důvody výběru mateřské školy se u obou typů učitelek lišily.Učitelky „BMŠ"
většinou neměly na výběr, místo jim bylo přiděleno či nabídnuto.Jen několik uvedlo
jako důvod způsob organizace a vedení mateřské školy.Jedním z důvodů pro výběr
mateřské školy byla snadná dostupnost od místa bydliště.Pro učitelky ze „ZaS"byl při
výběru mateřské školy podstatný obsah vzdělávacího programu a jeho filozofie.Některé
uváděly, že mateřská škola změnila v průběhu jejich působení školní vzdělávací
program a toto bylo pro ně příležitostí seznámit se s něčím novým.
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Pod pojmem spolupráce si učitelky z o b o u typů mateřských škol představují
společnou snahu při výchově a vzdělávání dětí.Učitelky z „BMŠ" preferují společné
přípravy akcí v rámci mateřské školy zapojení se do těchto akcí, materiální pomoc a
vzájemnou komunikaci.Učitelky ze „ZaS" naopak uvádějí pod pojmem spolupráce
především větší zájem o dítě, vzájemnou komunikaci s rodiči postavenou na základě
partnerství a důvčře.Rodiče přijímají jako součást vzdělávání a výchovy dětí.

Formy spolupráce byly na obou typech mateřských škol podobné.Převažují společné
akce třídní schůzky, individuální rozhory.Učitelky ze „ZaS" dávají přednost užšímu
zapojení rodiny do denního programu v mateřské škole.

Učitelky z obou typů mateřských škol považují spolupráci za potřebnou a shodný byl
i jejich názor na to, zda-li má vzájemná spolupráce vliv na dítě, jak se v mateřské škole
cítí.Hlavní přínos vidí v tom, že má dítě větší pocit bezpečí a jistoty.

Zájem o spolupráci za strany rodičů posoudily učitelky pozitivně.Převážná část
rodičů z obou typů mateřských škol se zajímá o spolupráci.Některé učitelky uvedly, že
spolupráce ze strany rodičů nepovažují za dostačující, některé učitelky ze „ZaS" se
domnívají, že nedostatek spolupráce pramení ze stran učitelek samotných.

Na otázku, zda-li rodiče mohou libovolně vstupovat do třídy a zapojovat se do her
odpověděly učitelky z obou typů mateřských škol kladně.Nepatrné procento se k této
otázce nevyjádřilo.Při slovním dotazování některé učitelky netušily, že rodiče mají
právo tímto způsobem se spolupodílet při výchově svých dětí.Na druhou stranu se
učitelky z „BMŠ" vyjádřily, že rodiče ne příliš často této možnosti využívají, jako
hlavní důvod

uvedly velké časové vytížení.Učitelky ze „ZaS" uvedly, že rodiče

využívají této možnosti hlavně ráno při příchodu dětí do mateřské školy.Větší procento
učitelek z obou typů mateřských škol, se shoduje s názorem, že vstupy rodičů do třídy
během dne přináší pozitivní výsledky ve výchově a vzdělávání dětí.Některé učitelky
z „BMŠ" uvedly, že rodiče často zaměňují svoji roli asistenta za kritika.Z rozhovoru
s učitelkami z „BMŠ" vyplynulo,že samy mnohdy pociťují určitou svázanost

při

přítomnosti rodičů ve třídě.Učitelky ze „ZaS" přítomnost rodičů vítají a jsou na ni více
připraveny.
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Sto procent učitelek z o b o u typů mateřských škol se vyjádřilo shodně,že mluví
s rodiči individuálně o vývojových zvláštnostech dětí.Pouze dvě učitelky ze „ZaS"
uskutečňují tyto rozhovory v místech, kde nejsou přítomny děti Přesto že mají
k dispozici místnost pro tyto účely vybavenou.Jako důvod malého využití této možnosti
udávaly neochotu ze strany rodičů k domluvení schůzky.Učitelky z „BMŠ" s rodiči
hovoří v přítomnosti dětí a mnohdy i ostatních rodičů, čímž dochází k narušování
důvěrnosti

zpráv.Jako

důvod

uváděly

nedostatečné

prostory

k individuálním

rozhovorům.

Jistý posun ve vzájemné spolupráci vnímaly více učitelky v „ZaS".Hlavní přínos
viděly v nabídce akcí pro rodiče, větší otevřenosti,důvěře.Uváděly,že rodiče jsou
vstřícnější, mají větší zájem o dění v mateřské škole.Někteří rodiče se samostatně hlásí
o to, co je potřeba, nabízí i osobní pomoc.Menší procento učitelek z „BMŠ" uvedlo, že
dochází k jistému posunu ve spolupráci s rodinou.Často se zmiňovaly o vysokém
pracovním vytížení rodičů, které jim neumožňuje se více zapojovat do každodenních
činností v mateřské škole.Pozitivnč ale vnímaly jistou větší otevřenost a důvěru rodičů
k učitelce.

Rozdílnost v pojmech spolupráce a spolupodílení viděly více učitelky ze „ZaS".Jako
hlavní

rozdíl

uváděly,

spolurozhodování,

že

společná

spolupráce
možnost

je

především

pomoc,

něco tvořit.Učitelky

spolupodílení

z „BMŠ"

tento

je

rozdíl

v pojmech tolik nevnímaly.

Poslední

otázkou

byly

prověřeny

znalosti

učitelek

v oblasti

práv

a

jejich

povinností.Bylo zjištěno,že některé učitelky si nejsou vědomy práva rodičů,že ze zákona
mají právo na spolupráci a podílení se na předškolní výchově svých dětí.Větší neznalost
byla u učitelek z běžných mateřských škol.Některé si neuvědomují zásadní rozdílnost
v pojmech „rodiče mohou spolupracovat" a „rodiče mají právo spolupracovat.

9.6. Vyhodnocení dotazníků pro rodiče z běžných mateřských škol (BMŠ) a rodičů
z m a t e ř s k ý c h škol vycházejících ze vzdělávacího p r o g r a m u „Začít spoIu"(ZaS).

Výzkum probíhal na 6ti mateřských školách „BMŠ" a na 6ti mateřských školách „ZaS".

Cílem toho šetření bylo:

1. Zjistit, z jakého důvodu si rodiče vybrali právě tento typ mateřské školy.
2. Zjistit, co si rodiče představují pod pojmem spolupráce.
3. Zjistit, jaký je zájem o spolupráci ze strany učitelek.
4. Zjistit, z d a j e spolupráce rodičů a učitelek dostačující.
5. Zjistit, zda jsou rodiče dostatečně informováni o možnostech spolupráce.

Každé mateřské škole byl přidělen kód: mateřské školy běžného typu - (A - F),
mateřské školy vycházející ze školního vzdělávacího programu „Začít spolu" - (G - L)

9.7 Přehled p ř e d a n ý c h a vrácených dotazníků p r o rodiče z běžných mateřských
škol(BMŠ) a rodičů z mateřských škol vycházejících ze školního vzdělávacího
p r o g r a m u „Začít spolu"(ZaS).

A - F - b ě ž n é m a t e ř s k é školy

G - L - m a t e ř s k é školy vycházející ze vzdělávacího p r o g r a m u „Začít spolu"

Návratnost dota/níkií pro rodiče
škola

počet rozdaných
dotazníků/(ks)

vrácené dotazníky/
(ks)

A

50

29

B

28

20

C

40

25

D

40

27

E

37

25

F

27

18

ce)kem/ks

138

77

G

30

18

H

23

20

1

50

25

J

32

22

K

50

34

L

40

30

146

Návratnost dotazníků

• vráceno
• rozdáno

rozdáno
vráceno

VyhodnocenííCelkem bylo rozdáno 222 dotazníků pro rodiče z „ B M Š ' \ z toho vráceno
138, tedy 62%.Rodičům ze" ZaS" bylo rozdáno celkem 195 dotazníků a vráceno bylo
146, tedy75%.Z toho vyplývá, že větší procento návratnosti bylo v „ZaS".
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9.8.Vyhodnocení jednotlivých otázek pro rodiče z obou typů mateřských škol.

Každá otázka je zpracována do tabulky, ve které jsou uvedeny odpovědi rodičů z o b o u
typů mateřských škol.Všechny uvedené otázky jsou stejného typu jak pro rodiče
z „BMŠ", tak pro rodiče ze" ZaS". Odpovědi u otázek č. 1,2,3,13a 16 jsou řazeny
sestupně podle nejčastějších odpovědí rodičů.

I .otázka
Z jakého důvodu jste si vybrali právě tuto mateřskou školu?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

- byla nám doporučena

- je nejblíže našemu bydlišti

- je nejblíže našemu bydlišti

- byla nám doporučena
- příjemné prostředí MŠ

- pro její zaměření
- máme předchozí zkušenosti

- máme předchozí zkušenosti

- forma spolupráce s rodiči

Vyhodnocení:

Odpovědi od rodičů z obou typů mateřských škol byly v zásadě stejného

charakteru,Nejčastější odpovědí bylo, že při výběru mateřské školy byla rozhodující
poloha nejblíže k bydlišti a doporučení od známých rodičů, kteří mateřskou školu
navštěvovali jíž dříve či navštěvují nyní.Rodiče ze „ZaS" uvedli mimo jiné,že je pro ně
zajímavá nabídka a formy spolupráce v mateřské škole.

2.otázka
Co si představujete pod pojmem spolupráce se školou?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

- zapojení rodičů

- vzájemné sdělování informací o dítěti

- vzájemné sdělování informací o dítěti

- vzájemná komunikace

- respektování individuality dítěte

- včasná informovanost o akcích

- vzájemná komunikace

- materiální pomoc

- materiální pomoc
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Vyhodnocení: Rodiče ze „ZaS" uvedli jako nejčastější názor ohledně vzájemné
spolupráce se školou, zapojení rodičů do dění školy,vzájemné sdělování informací o
dítěti a respektování

individualit.Rodiče

ze „BMŠ" si pod pojmem

spolupráce

představovali především vzájemné sdělování informací a vzájemnou komunikaci.Na
rozdíl od rodičů ze „ZaS", zapojení rodičů do dění mateřské školy, neuvádí.

3.otázka
MŠ Vám nabízí různé formy spolupráce. Jakým formám dáváte přednost?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

- individuální rozhovor s učitelkami

- individuální rozhovor s učitelkami

- možnost každodenního setkávání při
činnostech ve třídě

- společné akce
- setkávání v klubu rodičů

- společné akce

- zajišťování pomůcek

- zajišťování pomůcek

- třídní schůzky

Vyhodnocení: Odpovědi rodičů z obou typů mateřských škol se shodovaly v tom, že
přednost dávají individuálním rozhovorů s učitelkami o vývojových

zvláštnostech

dětí.Rodiče ze „ZaS" využívají možnosti každodenního setkávání při činnostech ve
třídě.tuto možnost rodiče z „BMŠ" nezmínili.Jinak využívají téměř shodných forem
spolupráce v mateřských školách.
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4.otázka
Mají ve Vaší škole učitelky vypracovanou koncepci o
spolupráci s rodiči?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

ANO

97

56

NE

30

40

NEVÍM

19

50

Graf k otázce číslo 4

• ano
• ne
• nevím

RodičeZAS

Rodiče BMŠ

V y h o d n o c e n í : Většina dotazovaných respondentů věděla o vypracované koncepci
spolupráce s rodinou.U rodičů ze „ZaS" bylo větší procento rodičů, kteří věděli o
koncepci spolupráce na jejich mateřské škole.Z „ B M Š " 3 2 % dotazovaných

rodičů

nevědělo o koncepci spolupráce a ze „ZaS"to bylo 13% rodičů, kteří nevěděli o
vypracované koncepci vzájemné spolupráce rodiny školy.
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5otá/ka
Domníváte se, že rodiče...
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

mohou spolupracovat

60

54

mají právo spolupracovat

55

48

nevím

31

36

Graf k otázce číslo 5

• můžou spolupracovat
• maji právo spolupracovat
• nevim

Rodiče
ZAS

Rodiče
BMŠ

Vyhodnocení: Výsledek šetření ukázal, že 41% rodičů ze „Zas" se domnívalo, že
mohou spolupracovat a 37% rodičů si byla vědoma svého práva

spolupracovat

s mateřskou školou,21% rodičů se k této otázce vyjádřilo nerozhodně.U rodičů z „BMŠ"
39% rodičů odpovědělo, že mohou spolupracovat a 34% rodičů je informováno, že na
spolupráci s mateřskou školou mají ze zákona právo,26% rodičů se k otázce ne příliš
jasně vyjádřilo.Tato nejistota vycházela z neznalosti jejich práv při spolurozhodování o
dění v mateřské škole.
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ó.otá/ka
Máte možnost podílet se na tvorbě třídního vzdělávacího
programu?
Rodiče ZaS
ANO

Rodiče BMŠ

112

55

NE

15

33

NEVÍM

19

50

Graf k o t á z c e číslo 6

• ANO
• NE
• NEVÍM

Vyhodnocení: Šetření ukázalo, že 76% rodičů ze „ZaS" má možnost podílet se na
tvorbě školního vzdělávacího programu, pouze 10% respondentů udalo, že nemají tuto
možnost a

13% rodičů odpovědělo, že tuto možnost nemají nebo jim

nebyla

nabídnuta.Šetření na mateřských školách běžného typu ukázalo, že 39% rodičů má
možnost podílet se tvorbě školního vzdělávacího programu,24% tuto možnost nemá a
36% rodičů není obeznámeno s tím, že mají možnost se na tvorbě školního vzdělávacího
programu podílet.
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7.otázka
Domníváte se, že spolupráce školy a rodiny má vliv na to, jak
se Vaše dítě ve škole cítí?

ANO
NE

Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

140

102

6

36

Graf k otázce číslo 7

R o d i č e ZAS

R o d i č e BMŠ

V y h o d n o c e n í : Velké procento rodičů ze „ZaS" se domnívalo, že vzájemná spolupráce
rodiny a školy má vliv na to, jak se jejich dítě ve škole cítí, uvedlo to 95% dotazovaných
rodičů,pouze 4 % rodičů se domnívalo, že to na pocity dítěte nemá vliv.Dotazovaní
rodiče z „ B M Š " se z 73% domnívali že spolupráce má vliv na dítě a 26% respondentů
byla opačného mínění,nejsou přesně informováni, jak by taková spolupráce měla
probíhat.
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10. otázka
Zdá se Vám forma spolupráce se školou dostačující, nebo by
jste volili jiný způsob?

ANO
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Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ
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Graf k otázce číslo 8
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Vyhodnocení: Téměř 100% procent dotazovaných rodičů z o b o u typů mateřských škol
považovali spolupráci mateřské školy a rodiny za dostačující.Pouzel% rodičů ze „ZaS"
nebylo se spoluprací spokojeno.Někteří rodiče se k této otázce nevyjádřili.
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10.

otázka
Můžete ve Vaši škole vstupovat do třídy a nechat dítě
dokončit hru?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

ANO

100

46

NE

46

93

0

2

NEVÍM

V y h o d n o c e n í : 68% respondentů ze „ZaS" uvedlo, že může vstupovat do třídy,ale část
z nich přesně neuvedla, zda této možnosti využívá,31% rodičů uvedlo, že tuto možnost
nemají, že j i m nebyla nabídnuta, respektive, že mohou vstupovat do třídy pouze
v případě, že se předem domluví s učitelkou. Rodiče z běžných mateřských škol této
možnosti využívají v 33%.Naopak větší procento rodičů poukázalo na to, že tuto
možnost nemají.Někteří z nich se vyjádřili, že cítí jistou nevoli ze strany učitelek nebo
technické překážky(vyzouvání bot). 1,4% rodičů o této možnosti ani neví či se nezajímá.
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10. otázka
Mluví s Vámi učitelky individuálně o vývoji Vašeho dítěte?

ANO
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Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ
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Graf k otázce číslo 10

R o d i č e ZAS

Vyhodnocení:

R o d i č e MBŠ

Výsledky šetření ukazují, že 89% rodičů se vyjádřilo kladně, to

znamená, že s nimi učitelky individuálně hovoří o vývoji jejich dětí,10% dotazovaných
uvedlo,že ne nebo j e n o m po oslovení rodiči.Dotazovaní rodiče z B M Š uvedli, že
učitelka s nimi individuálně hovoří a to z 78% a v 21% ne.Jako důvod uvedli vytíženost
učitelky během dne, velké množství dětí ve třídě, málo vhodného prostoru.
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10. otázka
Probíhají tyto hovory v místech kde nejsou přítomny děti?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ
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26
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Graf k otázce číslo 11
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V y h o d n o c e n í : Šetření prokázalo, že 17% rodičů ze „ZaS" hovoří s učitelkami mimo
prostory, kde jsou ostatní děti ze třídy.Tyto schůzky si včas s učitelkou domluví.82%
respondentů hovoří s učitelkami o vývoji dítěte v přítomnosti ostatních dětí a mnohdy i
jiných členů personálu.Důvodem

je, že buď nevyužívají možnosti hovořit v jiné

místnosti nebo to nepovažují za důležité. 100% rodičů z „ B M Š " uvedlo, že s učitelkami
o vývoji dětí mluví pouze v přítomnosti jiných dětí i rodičů.Někteří rodiče to považují
za nesprávné, druzí to nevnímají jako něco výjimečného.Spíše se přiklání k variantě, že
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učitelka je mimořádně vytížená a nechtějí narušovat běh dne.Individuální schůzka jim
nebyla nabídnuta.

12. otázka
Máte zájem o tyto individuální rozhovory?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

- jsem rád/a
- vyslechnu je

- jsem rád/a
- vyslechnu je

- nemám o ně zájem

- nemám o ně zájem

- nebylo mi nabídnuto

- nemám důvěru k učitelce

Vyhodnocení: Odpovědi

na otázky

týkající

se zájmu

o

individuální rozhovory

byly

jednotné jak v" ZaS", tak v „BMŠ".Rodiče jsou rádi, když mohou s učitelkou
prodiskutovat

záležitosti

týkající

se

výchovy

a

vzdělávání

jejich

dětí

v soukromí.Poukazovali však na to, že se tak neděje.Někteří rodiče ze „ZaS" uvedli, že

k těmto rozhovorů

jim byla

nabídnuta speciální místnost.

Této

možnosti

však příliš

nevyužívají.

13. otázka
V jakém čase by s Vámi měla učitelka nejčastěji hovořit?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ

- odpoledne při vyzvednutí dítěte

- odpoledne při vyzvednutí dítěte

- po domluvě schůzky

- ráno při příchodu

- ráno při příchodu

- domluvit si schůzku

- v konzultačních hodinách

- na třídních schůzkách

Vyhodnocení: Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce respondentů vitá, osloví-li je učitelka
odpoledne

při odvádění

dětí.Rodiče

ze"ZaS"

preferují individuální

schůzky

po

domluvě,mnoho jich však této možnosti nevyužívá.Jako další variantu volili ranní
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setkávání, někteří rodiče však uvedli velké pracovní vytížení a daleké dojíždění do
zaměstnání, Jako možnost rozhovorů v konzultačních hodinách uvedli pouze rodiče ze
„ZaS",rodiče z běžných mateřských škol tuto možnost neuvedli,ve většině případů o ní
ani nevěděli.Na rozdíl od rodičů ze „ZaS" preferovali někteří respondenti z „BMŠ"
vzájemné rozhovory s učitelkou v době třídních schůzek.

14. olázka
Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve spolupráci se
školou?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ
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Graf k otázce číslo 14
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Vyhodnocení: Z odpovědí vyplynulo, že 95% rodičů ze „ZaS"se domnívalo, že dochází
k jistému posunu ve spolupráci s mateřskou školou,4,7% rodičů se k této otázce
nevyjádřilo nebo odpovědělo, že neví.Rodiče z „BMŠ" posun ve spolupráci s mateřskou
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školou vnímalo z 91%,pouze 1,4% rodičů posun ve spolupráci nevidí a 7% rodičů neví,
někteří se k otázce nevyjádřili.

15. otázka
Vnímáte rozdíl v pojmech "spolupráce a spolupodílení" v
souvislosti se školou?
Rodiče ZaS

Rodiče BMŠ
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Graf k o t á z c e číslo 15
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Vyhodnocení: Šetření zjistilo, že 78% rodičů ze „ZaS" vnímá a uvědomuje si rozdílnost
v pojmech spolupráce a spolupodílení,rovněž rodiče za „BMŠ" si rozdílnost uvědomují
a to 75% dotazovaných.Rodiče ze „ZaS"si pod pojmem spolupodílení představovalo
aktivní zapojení do tvorby třídního vzdělávacího programu a každodenních činností ve
třídě, rodiče z „BMŠ" si pod pojmem spolupodílení představovali z větší části pomoc
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učitelce a spoluúčast při hrách dětí.21% rodičů ze „ZaS" a 24% z „BMŠ" si rozdílnost
v pojmech spolupráce a spolupodílení neuvědomovalo.

16. otázka
Uvažujete, že dáte dítě na základní školu podobného typu jako je mateřská škola?
Rod iče ZaS

Rodiče BMŠ

ANO

87

ANO

NE

59

NE

35

Proč ano?

Proč ne?

Proč ano?

Proč ne?
- výběr školy s
jiným

103

- pokračování v
dosavadním vedení

- výběr jiné alternativy

- nejblíže bydlišti

zaměřením

- filosofický přístup

- velká vzdálenost od
místa bydliště

- plynulý přestup

- doporučení
od známých

- ohled na individualitu

G r a f k o t á z c e číslo 16
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Vyhodnocení: Ze 146 rodičů ze „ZaS" uvažovalo o základní škole stejného typu 87
rodičů.Jako hlavní důvod uváděli vyhovující obsah vzdělávacího programu jako má
mateřská škola,59 respondentů bylo rozhodnuto pro jinou alternativu, někteří rodiče
uvedli, že raději volí školu, která je lépe dostupná jejich bydlišti.Dotazovaní rodiče z
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„BMŠ" ve větším případě volili pro svoje děti základní školu běžného typu - 103 a
ostatní odpověděli, že se zaměřují při své volbě základní školy na možnost rozšířené
výuky cizích jazyků - 35 rodičů.

9.9.

Souhrnné hodnocení z dotazníkového šetření pro rodiče z mateřských škol

obou typů - „BMŠ" i „ZaS".

Rodiče z běžných mateřských škol si tento typ školy vybírali převážně z důvodů
snadné dostupnosti a na doporučení známých, pro některé rodiče bylo směrodatné při
volbě mateřské školy vstřícné projevy učitelek při „dnech otevřených dveřT.Zaměření
školního

vzdělávacího

upřednosťován

rodiči

programu

na

z mateřských

dané
škol

škole

se

nezmiňovali.Ten

vzdělávacím

byl

programem

více
„Začít

spolu". Jako další důvody uváděli-vlídné prostředí, škola je rodinného typu,heterogenní
třídy snadná dostupnost.

Pojem spolupráce si oba typy rodičů představují obdobně.Hlavní rozdíl je v ujasnění
samotného

pojmu

spolupráce.Rodiče

zběžných

mateřských

škol

pod

spolupráce vidí především vzájemnou komunikaci a informovanost

pojmem
ze strany

učitelek.Rodiče ze „ZaS",si více uvědomují vzájemnou spolupráci, tzn. podílení se na
námětech, co by zajímalo děti, aktivity, do kterých se zapojují i rodiče, pomoc rodičů
dětem.Častěji se zmiňovaly o respektování individuality dítěte v kontextu s pravidly
kolektivu.

Dotazovaní rodiče z obou typů mateřských škol uvádějí podobné formy spolupráce individuální rozhovory o vývoji dětí, třídní schůzky, společné akce -slavnosti, výstavy,
zajišťování

pomůcek.Rodiče

z mateřských

škol

„ZaS" dávají přednost

nejvíce

možnosti každodenního setkávání při činnostech dětí.Rodiče z mateřských
běžného typu upřednostňují třídní schůzky a společné akce s dětmi.

oi

škol

Porovnáním odpovědí rodičů z o b o u typů mateřských škol bylo zjištěno, že ne
všichni rodiče jsou informováni o vypracované koncepci na dané mateřské škole.Z
dotazování vyplynulo, že některým rodičům ani nezáleží na vypracování koncepce,
jako na tom, zda-li s nimi učitelka komunikuje.Tato tvrzení byla v zásadě shodná u
obou typů dotazovaných rodičů z mateřských škol.Rodiče ze „ZaS" uvádí, že koncepce
spolupráce s mateřskou školou zahrnuje školní akce, podněty rodičů i pomocí diskusí,
dotazníků.Jedná se oboustrannou aktivitu, která určuje směr pro rozvoj dětí.

Porovnáním odpovědí na otázku, zda-li jsou si rodiče vědomi svých práv při výchově
a

vzdělávání dětí v předškolních zařízeních byl zjištěn určitý rozpor.Někteří z rodičů

se domnívají, že se mohou spolupodílet na spolupráci se školu a nebyli si vědomi, že
mají na spoluvýchovu dětí právo za zákona.Část rodičů nevnímá rozdíl v těchto
pojmech, je pro ně rozhodující vstřícnost učitelky.Nikdo z rodičů neuvedl, že by
nastala situace a museli by se domáhat v rámci výchovy a vzdělávání dětí, svých práv.

Rodiče z obou typů mateřských škol uváděli, že mají možnost podílet se na tvorbě
školního vzdělávacího programu.Z odpovědí vyplynulo,že větší zájem o tuto možnost
projevili rodiče ze „ZaS".Důvodem je kvalitnější informovanost ze strany učitelek,
rodiče to nepovažovali za něco výjimečného.Jejich spolupodílení při tvorbě programu
se převážně týkalo dohody o společných akcích pro děti.Mezi dotazovanými byli i
rodiče, kteří se vyslovili, že jim tato možnost nabyla nabídnuta, jednalo se spíše o
vyslovení pomoci ze strany učitelek.Rodiče z běžných mateřských škol této možnosti
z větší části nevyužívají.Třídní vzdělávací program je jim nabídnut k předčtení a mají
možnost se k němu vyjádřit.Tento postup některým rodičů připadá svazující.Jiní rodiče
jsou se školním vzdělávacím programem spokojeni, někteří ani nemají zájem se
spolupodílet na jeho tvorbě, připadá jim dostačující.

Rodiče z o b o u typů mateřských škol se shodovali v t o m , že jejich spolupráce
s mateřskou školou má vliv na to, jek se jejich dítě ve škole cítí.Dítě má větší důvěru
v učitelky i rodiče, posiluje to jeho pocit bezpečí a jistoty.Dítě cítí podporu z obou
stran - rodič i mateřská škola.Rodiče ze „ZaS" navíc uváděli, že jako výhodu vnímají,
že se mohou kdykoliv

zúčastnit

společných

akcí -návštěva divadla,

plavání,

výlety.Rodiče s „BMŠ" vidí vliv spolupráce na rozvoj jejich dětí především v oblasti
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rad mateřské školy s výchovnými problémy.Pro rodiče ze „ZaS" je rozhodující
pozitivní vliv spolupráce na rozvoj dítěte, jednotné působení z obou stran, Dítě pak
cítí pocit bezpečí, prostředí mateřské školy se pro něj stává součástí domova.

Ke spolupráci ze strany předškolních pedagogů se rodiče vyjádřili shodně.Spolupráci
považují za dostatečnou, učitelky hodnotí kladně, že mají zájem o spolupráci.Rodiče
jsou vždy zavčasu informováni o akcích školy, a to buď vývěskou či osobně.Kladně
hodnotili, že se učitelka nebrání tomu rodiče oslovit a požádat je o pomoc nebo
nabídnout jim společné zapojení do dění v mateřské škole.Rodiče ze „ZaS" ocenili
vstřícný přístup učitelek při využívání možností zúčastnit se ranních her ve třidě.Tento
názor byl odlišný od rodičů z „BMŠ", kteří tuto možnost nezmiňovali.

Posun ve spolupráci s mateřskou školou rodiče z obou typů mateřských škol vnímali
a přijímali velmi pozitivně Hlavní rozdíl vidí v tom , že mateřská škola je rodičům více
otevřená, navozuje přátelskou atmosféru, umožňuje rodičům řešit vzniklé problémy
spojené s výchovou a vzděláváním jejich dětí.Zmiňují, že vždy záleží na postoji a
vstřícnosti samotné učitelky.Dříve mateřská škola nepodporovala individuality a
individuální přístupy k dětem,děti v mateřských školách plnily úkoly, atmosféra byla
neosobní, převládala strohost v jednání s rodiči, přísný řád, nedostačující komunikace
s učitelkami.

Rozdílnost v pojmech spolupráce a spolupodílení více vnímali rodiče ze „ZaS", i
když rozdílnost názorů nebyla příliš velká.Nčkteří rodiče ze"ZaS" uváděli, že
spolupráci vidí především v materiální pomoci mateřské škole a spolupodílení je
činnost, kdy je pomocí rodičů zajištěn chod mateřské školy určitým směrem, který j e
prospěšný pro všechny zúčastněné strany při výchově a vzdělávání předškolních
dětí.Následné hodnocení přináší radost a užitek.

Někteří

rodiče

z

"BMŠ"

uváděli,

že

spolupodílení

je

něco

víc

než

spolupráce.Spolupodílení pro ně znamená aktivní účast při vzdělávání a výchově dětí,
téměř rovnocennou s rolí učitelky.

9.10. Ověření hypotéz

I.

hypotéza

-

„předpokládám,

nedostatečnou

informovanost

a

rozdílnost

v pochopení pojmu spolupráce

Na základě empirického výzkumu, který probíhal dotazníkovým šetřením v 6ti
mateřských školách běžného typu a v 6ti mateřských školách zaměřených na

školní

vzdělávací programem „Začít spolu",byla zmapována vzájemná úroveň informovanosti
a rozdílnosti v pochopení pojmu spolupráce s rodinou a mateřskou školou.Z výsledků
výzkumu je patrné že pod pojmem vzájemná spolupráce mezi rodinou a mateřskou
školou mají rodiče i učitelky z obou dvou typů mateřských škol podobné představy o
vzájemné spolupráci, ale liší se v naplňování těchto představ.Zásadní rozdíl mezi
oběmi zmiňovaných zařízení je v tom, že rodiče při volbě docházky svých dětí do
mateřské školy se školním vzdělávacím programem"Začít spolu" jsou většinou předem
obeznámení se základní

filozofií

školy, která mimo jiné vychází z předpokladu

aktivního zapojení rodičů do vzdělávacího programu, rodiče jsou partnery školy a
spolupodílí se na výchově a vzdělávání dětí v předškolních zařízeních.Rodiče, jejichž
děti navštěvují mateřské školy běžného typu, nejsou většinou předem informováni o
obsahu školního vzdělávacího programu a rozhodujícím faktorem při jejich volbě je
především dostupnost a prostředí mateřské školy.Nedostatečná informovanost rodičů
ze strany předškolních pedagogů je mnohdy důsledkem nesprávného pochopení
pojmů spolupráce, spolupodílení a jejich reálné naplnění. Tím se předpoklad
nepochopení pojmu a rozdílnost v pochopení pojmu „vzájemná spolupráce"
potvrdil.

II. hypotéza -

„předpokládám, že výběr daného kurikula mateřské

školy

ovlivňuje spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou

Z odpovědí

učitelek je

zřejmé, že rodiče mají zájem o spolupráci se školou a

uvědomují si , že vzájemná spolupráce je přínosem ve výchově a vzdělávání jejich
dětí.Předškolní

pedagogové

při

tvorbě

QA

vzdělávacích

programů

vycházejí

z „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání", kde je přímo účast rodičů při
výchově

a vzdělávání předškolních

dětí zakotvena.Záleží

na tom jaké

formy

spolupráce jsou umožněny a jaké formy spolupráce jsou předkládány.Rodiče z větší
části očekávají pravidelné informace o dětech a pomoc v otázkách výchovy.Učitelé
zaměřují svojí pozornost na organizování společných akcí pro rodiče a děti.Zásadní
problém vidím v tom, že ne vždy přesně si obě zúčastněné strany navzájem sdělí své
představy, požadavky a očekávání.Míra otevřenosti a partnerství, se může posoudit i na
možnosti využívání vstupu rodičů do třídy, na aktivním přístupu rodičů i učitelů
k práci mateřské školy.Učitelky z obou typů zúčastněných mateřských škol se shodují
v odpovědích, že rodiče mohou vstupovat během dne do tříd a účastnit se činností
společně s dětmi.Na druhé straně, zda tak rodiče učiní nechávají zcela na nich, samy se
neangažují.Některým učitelkám je přítomnost rodičů ve třídě nepříjemná a sdílí názor,
že narušuje jejich práci.Rozdíl mezi mateřskou školou běžného typu a mateřskou
školou se zaměřením na školní vzdělávací program „Začít spolu" je ten, že učitelky
mají možnost vstupu rodičů do třídy a zapojování se do činností během

dne

zakotvenou ve svém školním vzdělávacím programu.Záleží tedy jen na učitelce zda-li
respektuje tento požadavek daný školním vzdělávacím programem.Z

dotazování

rodičů jednostranně vyplynulo, že vždy záleží na osobnosti každé učitelky na její
odpovědnosti k práci, kterou vykonává.

.

Výzkumné šetření na běžných mateřských školách poukázalo na to, že třídní

vzdělávací programy tvoří předně samy učitelky a teprve následně je rodičům
prezentují. Ze strany rodičů pak může dojít k určité obavě, že jakékoliv připomínky
k obsahu třídního plánu nejsou vítány.Z toho pramení fakt, že rodiče v tomto případě
nejsou v pozici partnerů, ale v pozici pouhých posluchačů. Na základě výzkumu a
odpovědí

rodičů

i

učitelek

z mateřských

škol

se

školním

vzdělávacím

programem"Začít spolu" jsem došla k závěru, že rodiče mají větší možnost se
spolupodílet na tvorbě vzdělávacího programu.Třídní vzdělávací program je vzájemně
prodiskutován, zvláště pak podmínky společných akcí pro rodiče a děti.Vše je
postaveno na předem domluvených organizačních záležitostech a zajištění možné
účasti rodičů.Ne všichni rodiče této možnosti využívají, ale přesto ti, kteří využijí této
příležitosti, plně oceňují jedinečnou příležitost se spolupodílet na výchově svých dětí
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v předškolních zařízeních.Jak vyplývá z odpovědí rodičů ze „ZaS" je v tomto případě
důležitý postoj učitelky.Její rovnocenné jednání a komunikace usnadňují vzájemnou
možnou otevřenost vztahů.Jednou z možných forem spolupráce a spolupodílení se na
výchově předškolních dětí je vedení „portfolia" každého z dětí.Tím se otevírá možnost
oboustranného

posouzení

vývoje

dítěte.Rozhovory,

vzájemné

naslouchání,

komunikace, to vše nasvědčuje snaze o vzájemné spolupráci.na základě těchto faktů se
potvrdila i II. hypotéza, a to,

že výběr daného kurikula mateřské školy ovlivňuje

spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou.

III. hypotéza - „předpokládám, že rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu
se školním vzdělávacím programem „Začít spolu", mají přesnější představu o
pojmu spolupráce s rodinou a mateřskou školou.

Další oblastí, kterou se zabýval výzkum, byla oblast znalosti práv a povinností
rodičů i předškolních pedagogů,Z výsledků šetření vyplývá, že většina rodičů si je
vědoma svých práv a povinností týkajících se výchovy a vzdělávání předškolních
dětí.Jak potvrdil výzkum, někteří rodiče nebyli obeznámeni se svými právy a
povinnostmi nebo se touto otázkou nezaobírali.Z dotazování plyne, že většina rodičů
byla obeznámena

se

svými

právy

a povinnostmi

v rámci

prostudování

řádu

školy.Setkala jsem se i názorem, že číst tento řád je zbytečné, neboť vše co rodič
potřebuje vědět, doví se

od učitelky.Zde se nabízí otázka, zda nezájem ze strany

rodiče pramení z malého podnětu učitelek ke spolupráci, nebo zda je jeho důvěra
v učitelky tak velká, že rozhodování o předškolním vzdělávání a právy rodičů s tím
spojenými, nechává na jejich rozhodnutí.V každém případě tento příklad svědčí o
nefunkční vzájemné spolupráci, nedostatečné komunikaci, o nezájmu.Rodiče, jejichž
děti navštěvují mateřskou školu se školním vzdělávacím programem"Začít spolu" a
rodiče

dětí

zběžných

působení pozitivního

mateřských

vlivu

a

škol

významu

se

ve

svých

spolupráce

při

odpovědích

shodují

výchově

vzdělávání

a

v

dětí.Rozdílnost v odpovědích nastala, jednalo-li se o představy o samotném pojmu a
náplni spolupráce s rodinou a mateřskou školou.Dá se tedy shrnout, že představy
rodičů z obou typů mateřských škol byly stejné, avšak formy a náplň spolupráce se
lišily.Rodiče ze „ZaS" více vnímají sebe a učitelky jako partnery, každodenní možnost

rvo

pobývat

ve

třídě

dítěte

není

pro

ně

něčím

výjimečným.Školní

vzdělávací

program"Začít spolu"umožňuje rodičům doplňovat rodinnou výchovu svým věkovým
uspořádáním tříd.Ve svém programu má zakotvené třídy heterogenní, tj. třídy věkově
smíšené.Toto je příležitost pro rodiče vnímat a posuzovat

chování svých

dčtí

ve

skupině a pomáhat i ostatním dětem a rodičům ve výchově a vzdělávaní dčtí.Při
setkávání s ostatními rodiči ve třídě se otevírá možnost vzájemného poznávání se a
příležitost k navázání nových přátelských vztahů.Celkové klima třídy se mění na
známé místo a atmosféra ve třídč je o to vstřícnčjší.Z výzkumného šetření a následného
shrnutí názorů vyplývá, potvrzení III. hypotézy a to, zjištění,že výběr vzdělávacího
programu mateřské školy má vliv na kvalitu spolupráce rodiny a mateřské školy.

Důležitým faktem zůstává, jaké podmínky pro partnerství učitelky rodičům vytváří,
jaké podmínky pro spolupráci s rodiči vytváří vedení školy učitelce a jak učitelky a
rodiče využívají těchto možností a znalostí v oblasti svých práv.

Z celkového výzkumu vyplývá, že většina dotazovaných respondentů jak učitelů tak
rodičů z obou typů mateřských škol, mají snahu o navázání vzájemné spolupráce.Jsou
si vědomi pozitivního vlivu spolupráce při výchově a vzdělávání svých předškolních
dětí.Vědí, že tyto snahy se musí uskutečňovat v atmosféře důvěry, respektu a
zachování anonymity.Vytváření vztahů mezi rodinou a mateřskou školou je citlivá a
dlouhodobá záležitost.Nedá se vytvořit ze dne na den.

9

ZÁVĚR

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na vývoj a objasnění pojmu
spolupráce v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.Byly zde popsány vzájemné
vztahy lidí, kteří jsou hlavními aktéry ve vytváření možné spolupráce.Účelem bylo
zjistit, co si rodiče a učitelky představují pod pojmem spolupráce, jaké jsou možné
formy spolupráce a co ovlivňuje rozdílnost ve formách spolupráce mezi rodinou a
mateřskou školou.

Koncepce

předškolního

vzdělávání

v „Rámcovém

vzdělávacím

programu

pro

předškolní vzdělávání" ukazuje cestu, kudy se má předškolní výchova ubírat.Otázkou
zůstává, zda současná koncepce vzdělávání odpovídá požadavkům a očekávání rodičů.

Otevřít školy pro rodičovskou veřejnost, seznámit je se základní filozofií školy je
jednou z možností začátku úspěšné spolupráce.Umožnit rodičům vstup do třídy,
zapojení se do her a zprostředkovat jim nenásilnou formou dění a život jejich dětí
v mateřské škole, posílí vzájemnou důvěru.Rodiče získají přehled o přístupu učitelky
k dětem,

mohou

porovnat

své

výchovné

postupy

s ostatními

rodiči

i

s učitelkou.Vzájemná důvěra mezi rodinou, učitelkou a dětmi se buduje na upřímnosti a
vstřícnosti.Je samozřejmé, že se nejedná vždy o idylickou shodu.Důležité je umět
slušnou formou dávat najevo rozdílná stanoviska. Konfrontační postoje mezi mateřskou
školou a rodinou existují vždy a všude.Mlčení o nich vzájemné komunikaci nepřispívá,
jen je prohlubuje a zkresluje jejich věcnou podstatu.Vytvoření takové atmosféry, která
by umožnila vyslovit problém bez obav z dopadu na dítě či na vztah mezi rodinou a
školou, už sama v sobě nese potenciál k řešení.Vyslovený problém není neřešitelným
problémem, ale problémem jako každý jiný.

Předškolní dítě se učí především nápodobou a pozorováním..Vyvíjí se u něj
přirozená sociální potřeba spolupráce, potřebuje se podělit o svoje zážitky, pocity a
zkušenosti.Potřebuje

následné

ocenění

z prožité

radosti

a spoluúčast

na

řešení

problémů.Vnímá a pozoruje okolí, ve kterém se pohybuje a přebírá chování ostatních
lidí jako vzorec pro utváření dobrých vlastností. Dobré vztahy mezi rodinou a

mn

mateřskou školou, jsou pro předškolní dítě základem pro jeho harmonický vývoj a
vzorem pro utváření si dobrých vztahů do budoucnosti.

Jak se mění společnost, proměňuje se i rodina. V současné době je zapojení rodičů do
vzdělávání a výchovy dětí v předškolních zařízeních jedním

z hlavních

záměrů

předškolní výchovy.Rodiče si uvědomují svá práva a možnosti při spolupodílení se na
výchově dětí.Ve srovnání s minulostí mají rodiče větší zájem o poznatky a metody,
které by mohly být efektivně využity pro ně i pro jejich děti.Mateřská škola se stává
rovnoprávným společenstvím navzájem se učících partnerů, tj. -. učitelů - rodičů dětí.Na základě zjištění v diplomové práci, je prvořadým krokem k úspěšnému založení
partnerství rodič - učitel, nezbytné studovat postoje učitelů, ale i rodičů.Je nutné vyvíjet
programy zapojující rodiče, jež by byly vhodné pro danou situaci s ohledem na
specifičnost rodiny.Je důležité neustále zkoumat možné formy spolupráce s rodiči, které
mohou

skutečně

rodičům

pomoci

ve

spojení

s předškolními

vzdělávacími

institucemi.Zapojení rodičů do procesu rozhodování o výchově a vzdělávání dětí je malé
a jeho význam není zatím zcela dobře chápán jak ze strany učitelek, tak samotných
rodičů.

Výstižným ukončením diplomové práce jsou slova Evy Opravilové:"Mateřská škola
v čele s dobře připravenou učitelkou představuje první stupeň výchovného působení,
v němž se zásadní princip individualizace v podmínkách skupiny může v plné šíři
uplatnit.Výchova v mateřské škole se musí stát otevřeným systémem, který se blíží
rodinné výchově a s rodinou jako rovnocenným partnerem úzce spolupracuje.Mateřskou
školu třeba nadále chápat jako instituci, která rodinu doplňuje a rovnováhu výchovného
působení vyrovnává směrem k posílení rodinné péče"(Opravilová, 1992, s. 357).
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Dotazník pro učitelky pracující v běžné mateřské škole

Vážená paní učitelko,
Jsem studentka předškolní pedagogiky na Universitě Karlově a tímto se na Vás obracím
s prosbou o vyplnění dotazníku. Mým cíle je zmapovat vzájemné vztahy mezi mateřskou školou
a rodinou.
Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze k účelům diplomové

práce.

Předem děkuji za Vaší ochotu
Naďa Suchá

1. Z jakého důvodu jste si vybrala právě tuto mateřskou školu?

2. Co si představujete pod pojmem spolupráce s rodinou?

3. Jakým způsobem spolupracujete s rodiči?
Zakroužkujte, prosím pořadí dle Vašich preferencí
•

1. třídní schůzky

•
•
•
•
•
•
•
•

2. pravidelné setkávání v klubu rodičů
3.společné akce - oslavy, výstavy apod.
4. individuální rozhovory s rodiči o vývoji dítěte
5. možnost každodenního setkávání při činnostech ve třídě
6. odpolední společné hry, cvičení, výlety
7. zajišťování pomůcek, dárků, papíru atd.
8. získávání finančních prostředků
9. jiné možnosti a formy spolupráce (prosím, uveďte, jaké)

4. K d y s rodiči n e j č a s t ě j i h o v o ř í t e ?

•

ráno při příchodu

•

odpoledne při předávání

•

3.domluvím si schůzku

•

v konzultačních hodinách

5. Máte ve vaší mateřské škole učitelky vypracovanou koncepci o soolunráci s rodiči?

ano, pokud ano, v čem spočívá:

ne
nevím

6. Domníváte se, že spolupráce mateřské Sknly , ^ d i n v
cítí?

ano, jaký
ne
nevím

?.Jaky je zájem o spolupráci za strany rodičů?

a) zajímají se sami
b) projeví zájem po oslovení
c) nezajímají se

m á vliv na to

jak sg dftg yg

^

8. Pracovala jste i v mateřské škole jiného typu?
ano

ne

pokud ano, lišily se formy spolupráce? V čem?

9. Mohou rodiče ve Vaší mateřské škole lihnvnlng vstunovat rin třídy a účastnit se h « ^
ano

ne

10. Vvuživaií rodiče možnosti vstupovat do třídy a účastnit se her?

ano, proč ano

ne, proč ne
11. Domníváte se. že vstupy rodičů do třídy přináší pozitivní pozitivní výsledky ve
výchově a vzdělávání dětí?

ano

une
c

proč ano

nevím

proč ne

12. Mluvíte individuálně o vývojových zvláštnostech HĚH « jejich rodiči?

ano

ne

13. Probíhají tvto rozhovory ve třídě neho v m f ^ c h ,

3110

ne

k d e npj)in„ r ř í t o m n y

proč ne

dgti?

14. Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve spolupráci a spolupodílení?

ano

ne

15. Vnímáte rozdílnost v pojmech ..spolupráce" a „spolupodílení"?

16. Mail rodiče ve vaší mateřské škole ?žiem o snolunržri?

ano

ne

proč ne

Dotazník pro učitelky pracující v běžné mateřské škole

Vážená paní učitelko,
Jsem studentka předškolní pedagogiky na Universitě Karlově a tímto se na Vás obracím
s prosbou o vyplnění dotazníku. Mým cíle je zmapovat vzájemné vztahy mezi mateřskou školou
a rodinou.
Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze k účelům diplomové

práce.

Předem děkuji za Vaší ochotu
Naďa Suchá

1. Z jakého důvodu jste si vybrala právě tuto mateřskou školu?

2. Co si představujete pod pojmem spolupráce s rodinou?

3. Jakým způsobem spolupracujete s rodiči?
Zakroužkujte, prosím pořadí dle Vašich preferencí
L*@
•
3 $>
'/• <S>
•
•
i/. ě
X «
•

1. třídní schůzky
2. pravidelné setkávání v klubu rodičů
3.společné akce - oslavy, výstavy apod.
4. individuální rozhovory s rodiči o vývoji dítěte
5. možnost každodenního setkávání při činnostech ve třídě
6. odpolední společné hry, cvičení, výlety
7. zajišťování pomůcek, dárků, papíru atd.
8. získávání finančních prostředků
9. jiné možnosti a formy spolupráce (prosím, uveďte, jaké)

4. K d y s rodiči nejčastěji h o v o ř í t e ?

•

ráno při příchodu

@

odpoledne při předávání

•

3.domluvím si schůzku

•

v konzultačních hodinách

,. -

5. Máte ve vaší mateřské škole učitelky vypracovanou koncepci o spolupráci s rodiči?

pokud ano, v čem spočívá:

v W / ^ ý
/

Z ^ J / T
>

^ /i

ne
nevím

6. Domníváte se, že spolupráce mateřské školy a rodiny má vliv na to, jak se dítě ve škole
cítí?
—

(jm^jaký
ne
nevím

7.Jaky je zájem o spolupráci za strany rodičů?
//c=7T/^CC<
í ty zajímají se sami
(b) projeví zájem po oslovení
c) nezajímají se

•SsT

ť ý ^ V
/

/

/

8. Pracovala jste i v mateřské Škole jiného tvnu?
anoy^

ne

pokud ano, lišily se formy spolupráce? V čem?

9. Mohou rodiče ve Vaší mateřské škole libovolně vstupovat do třídy a účastnit se her?
(^anpy

ne

10. Využívají rodiče možnosti vstunny a # ,<„ ^ í d v

^ a n o , piroč ano

/

a úíastnii

£

£

hpr?

"

ne, proč ne
11. Domníváte se, že vstupy rodičů do třídv nrináií P nrfHv n í n o z i t i v n í
1
výchově a vzdělávání děti?

3110

^

^ „ ^
ťUK
"

r

nevím

proč ano

proč ne

12. Mluvíte individuálně o vývojových zvláštnostech H?ti s ieiich rodiči?

^jano /

ne

13. Probíhají tyto rozhovory ve třídě nehn v matech, kde n P j™ u přítomny děti?

3110

ne

^
U

proč ne

ve

14. Domníváte se. že dochází k jistému posunu ve spolupráci a spolupodílení?

ano

16. Maji rodiče ve vaSf m a t e ř i S k o | e z ž j e m

n

ne

/ Ž T ? r P / f -

,

proč ne

Dotazník pro učitelky pracující v mateřské škole vycházející ze školního
vzdělávacího programu „Začít spolu**.

Vážení rodiče,
jsem studentka předškolní pedagogiky na Universit Karlově a tímto se na Vás obracím
s prosbou o vyplnění dotazníků. Pracuji na diplomové práci, v níž se zaměřuji na možné
formy spolupráce rodiny a mateřské školy. Mým cílem je zmapovat vzájemné vztahy mezi
mateřskou školou a rodinou z pohledů učitelek
Děkuji za ochotu
Naďa Suchá
1. Z jakého důvodu jste si vybrala právě tuto mateřskou školu?

2. Co si představujete pod poimem spolupráce s rodinou?

3. Jakým způsobem spolupracujete s rodiči?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle Vašich

•
•
•
•
•
•
•
•
•

preferenci

1. třídní schůzky
2. pravidelné setkávání v klubu rodičů
3 společné akce - oslavy, výstavy atd.
4. individuální rozhovory s rodiči o vývojových zvláštnostech dítěte
5. možnost každodenního setkávání při činnostech ve třídě
6. odpolední společné hry, cvičení, výlety
7. zajišťování pomůcek, dárků, papíru atd.
8 získávání finančních prostředků
9. jiné možnosti a formy spolupráce (prosím, uveďte jaké)

4. K d y s rodiči n e j č a s t ě j i h o v o ř í t e ?

Zakroužkujte, prosím pořadí dle svých preferencí.
•

1. ráno při příchodu

•

2. odpoledne při předávání

•
•

3. domluvíte si s rodiči schůzku
4. v konzultačních hodinách

5. Máte ve VaSí mateřské Škole vypracovanou koncepci spolupráce s rodinou?

ano. pokud ano, v čem spočívá
ne
nevím
6. Domníváte se, že spolupráce mateřské Školy rodiny má vliv na to, jak se dítě ve
mat. Škole cítí?

ano, jaký

7. Jaký je zájem o spolupráci ze strany rodičů?
1. zajímají se sami
2. projeví zájem po osloví
3. nezajímají se

8. Pracovala jste v mateřské Škole jiného typu?

ano

ne

pokud ano, v čem se lišily formy spolupráce

9. Mohou rodiče ve Vaší mat, škole libovolně vstupovat do třídy a zúčastnit se her?

ano

ne

pokud ano, kolik rodičů této možnosti využívá (kolik z kolika)

10. Využívají rodiče možnosti vstupovat do třídy zúčastnit se her?

ano

ne

11. Domníváte se, že vstupy rodičů během dne přináší pozitivní výsledky ve
výchově dětí?

ano, proč ano

ne, proč ne

nevím
12. Mluvíte individuálně o vývojových zvláštnostech dětí s rodiči?
ano

ne

13. Probíhají tyto rozhovory ve třídě, kde jsou přítomny děti, nebo v jiných
místech (prosím, uveďte, kde)

ano

ne

14: Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve vzájemné spolupráci s rodiči?
ano

proč ano

ne

proč ne

15. Domníváte se, že je rozdílnost v poimech „spolupráce" a - r T nl.,pn,ifi„ní"9
Jak tento rozdíl vnímáte?

16. Mají rodiče ve vaší mateřské škole rájp m o spolupráci?

ano

proč ano

nn „e

x

proč ne

«

Dotazník pro učitelky pracující v mateřské škole vycházející ze školního
vzdělávacího programu „ Začít spolu"

Vážená paní učitelko,
jsem studentka předškolní pedagogiky

na Universitě Karlově a tímto se na Vás obracím

s prosbou o vyplnění dotazníku. Mým cílem je zmapovat vzájemné vztahy mezi
školou a rodinou.
Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze k účelům diplomové

mateřskou

práce.

Předem děkuji za Vaší ochotu
Naďa Suchá

1 .Z jakého důvodu jste si vybrala právě tuto mateřskou školí.
-

,

/

r

-S •/-<.i íúo C<r<_ c c c
Jec

c-Cc

2. Co si představujete pod poimernspolupráce s rodinou
/CZJ

/1A íCCf. C O

«V/
3. Máte na vaší škole vypracovanou koncgBájpoiupráÍe
ano, pokud ano, v čem spočívá

j^"

_

C/T

yL x^j

<Loc"ťc cc

a

ccc.

4.Jakvm způsobem spolupracujete s rodiči
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle vašich osobních preferencí
o.. f % '
[JJ •
JJL3' -

třídní schůzky
/ cč.
pravidelné setkávání v klubu rodičů
společenské akce - besídky, výstavy
individuální rozhovory s rodiči o vývojových zvláštnostech dítěte
možnost kazdodenmho setkávám při činnostech ve třídě
odpoledni společné hry, cvičení,výlety
zajišťování růziiých~pomůcek,dárků, papíru

o

•Z- uo
ií U
M
1 c

r
/vCCv / vet . C-,
Cct

v- YT.
/

jiné možnosti a formy spolupráce na vaší mateřské škole (prosím uveďte jaké) J b
(/,TftíOEyV/

sCy-irilci,

/IajoO-CXJ^

octe/

<rXo

l^l^u.

č£~/u

irxlu^Ji^

T^&J

>

pCtonJ

=v)

c-Coc< c<l
£

fr/ý

c- .
5. Domníváte se, že spolupráce školv a rodiny má vliv na to. iak se Vaše dítě ve škole cítí

^no

jaký

cJ ^

• ^

A'

A/c

L> ^ O ^ / T l J L Í ' í t f f r T T Ž k - , / A U C ť r o ^ O

ČJT^řZAt

C JZ tf O t e . ^

é

rroC^,
vO
/10.
í o ^
-y^LO- c e r ? ^

u o - Sy
^c/ííCcťx.
•
/

i p ) zajímají se sami
b) projeví zájem po osobním oslovení
c) nezajímají se

<

^ q U y

L/AStCr/

6. Jaký ie záiem o spolupráci ze strany rodičů

—

^

rf/y

7. Pracovala iste i v mateřské škole jiného typu

Pokud ano, lišily formy spolupráce? V čem?
_
/
tZlCcUy
p r

'V

f J ^ L c i Z ,

/pU^dOu
/ /
/ f r ^ c - ,

^

o

ď

7),-^-

CcUicíy

c S í ^ /
c ^ u j / r u ^ t T L ^ Í

8. Mohou rodiče ve Vaší 'škole libovolně vstupovat do třídv a zúčastnit se her

'' ^ Y /

/ c t í C^U ÓCoLÍ
/ an0

^

ne

/^k-JLo

C A i-r/ ^ C—-O

, -í o, ^cí c t c-Cc<

Pokud ano, kolik rodičů této možnosti využívá (kolik z kolika)

ČíoC^<X)<TCC
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9. Domníváte se, že vstupy rodičů v průběhu dne přináší pozitivní výsledky ve výchově ieiich
dětí
r
A"
^ p r o č a n o
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/<djrX.

Cc
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ne, proč ne

10. Jakým způsobem o aktivitách ve třídě rodiče informujete

^A^obně, ústně
^ y ý v ě s k o u na nástěnce
^Wobně i vývěskou na nástěnce
^ póužitím internetových stránek
jiným způsobem, jakým

11. Mluvíte individuálně o vývojových zvláštnostech dětí s rodiči

^/apO

ne

12. Domníváte se, že máte vyhovující podmínky k těmto
t-u.

,

4X

rozhovorům
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^/Jfr/ĚT.
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13. Probíhají tyto rozhovory ve třídě, nebo v jiných místech, kde neisou přítomny děti

ano
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14. Kdy s rodiči nejčastěji hovoříte

^ ráno při příchodu
cxípoledne při předávání
i

/

domluvím schůzku
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v konzultačních hodinách
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15. Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve spolupráci s rodiči

ajlo

proč ano

v
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ne
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proč ne

16. Domníváte se,že je rozdílnost v pojmech spolupráce a spolupodílení

lano

ne

17. Jak tento rozdíl osobně vnímáte

18. Mají rodiče ve mateřské škole zájem o spolupráci

ano
1//
ne

proč ne
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Dotazník pro rodiče, jejichž dítě dochází do mateřské Školy běžného typu
Vážení rodiče,
jsem studentka předškolní pedagogiky na Universitě Karlově a tímto se na Vás obracím
s prosbou o vyplnění dotazníku.Pracuji na diplomové práci, v níž se zaměřuji na možné
formy spolupráce rodiny školy z pohledů rodičů. Dotazník je anonymní a poslouží pouze
pro účely diplomové práce.
Děkuji za ochotu
Naďa Suchá

1. Z jakého důvodu jste si vybrali právě tuto Školu a ovlivnil obsah vzdělávacího
programu na této mateřské Škole VaSl volbu?

2. Co si představujete po pojmem spolupráce?

3. Mateřská Škola Vám nabízí různé formy spolupráce.Jakvm formám dáváte
přednost?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle vašich
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preferencí:

třídní schůzky
2. pravidelné setkávání v klubu rodičů
3. společné akce- oslava Vánoc, výstavy atd.
4. individuální rozhovory s učitelkami o vývojových zvláštnostech dítěte
5. možnost každodenního setkávání při činnostech ve třídě
ó.odpolední společné hry, cvičení, výlety
7. zajišťování pomůcek, dárků, papíru atd.
8. získávání finančních prostředků
9. jiné možnosti a formy spolupráce (prosím, uveďte, jaké)

todicil™

ano

V a S Í m a t C ř S k é Skft B

'

VVDraC0Vflnft

"

knqcepcí

" ^linrfrl

pokud ano, v čem spočívá:

ne

nevím
5. Domníváte se, že rodiče:
a) mohou spolupracovat
b) mají právo na spolupráci a spolupodílení se na výchově svých dětí
c)nevím

6. Máte možnost spolupodílet se na tvorhě tffrf,n.n ^dělávacíhn prnpr.n».

ano

proč ne

7. Domníváte se, že spolupráce mateřské školv rnHiny
dítě ve škole citi?

ano

ne

jaký

.„u.

n a t(K i a k

Va5p

8. Zdá se Vám spolupráce na VaSí mateřské Škole dostač» jící?

ano

ne

jiné způsoby

9. Můžete ve VaSí mateřské

v.-T0Vat

d o třítlv a n

„ h , t dítě dokončit hrn»

ano

ano, často využíván této možnosti
ano,ale nevyužívám této možnosti

10. Mluví S Vámi Učitelky i n H h , M u i i n g

n

^ » j ; yQŽptl„

ano

ne

proč ne

11. Probíhají tyto rozhovory y

ano

ne
proč ne

místech.

kde n ^ ,

pH,

y

12. Máte zájem o tyto individuální rozhovory?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle Vašich preferencí.
•
•
•
•

1. jsem moc ráda
2. vyslechnu, ale dál se neptám
3. nemám o ně zájem
4. nemám důvěru k učitelce

13. V jakém čase by s Vámi měla učitelka nejčastěji hovořit?
Zakroužkujte, prosím, dle Vašich preferencí.
•

1. odpoledne při vyzvedávání dítěte

•
•
•
•

2. ráno při příchodu
3. domluvit si individuelně schůzku
4. v konzultačních hodinách
5. jiná možnost, prosím, uveďte, jaká

14.Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve spolupráci se mateřskou Školou?

ano

proč ano

ne

pro ne

15. Vnímáte rozdíl v p o , W M ' c r » , . . p r á c e t t a

ano

proč ano

ne

proč ne

16. Uvažujete, že Vaše dítě dnt>> no
mateřská škola?
^ ^ d n ,

ano

ne

^
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^
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Dotazník pro rodiče, jejichž dítě dochází do mateřské Skolv běžného typu
Vážení rodiče,
jsem studentka předškolní pedagogiky na Universitě Karlově a tímto se na Vás obracím
s prosbou o vyplnění dotazníku. Pracuj i na diplomové práci, v níž se zaměřuji na možné
formy spolupráce rodiny školy z pohledů rodičů. Dotazník je anonymní a poslouží pouze
pro účely diplomové práce.
Děkuji za ochotu
Naďa Suchá

1 7. jakého důvodu jste si vybrali nrávě tuto Školu a ovlivnil obsah vzdělávacího
programu na této mateřské Škole VaSi volbu?
y

S
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7 Cn si představujete no pojmem spolupráce?

\ Mateřská škola Vám nabízí různé formy spolupráce.Jakvm formám dáváte
přednost?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle vašich preferencí:
7 \
?
y

^

• /.třídní schůzky
• 2. pravidelné setkávání v klubu rodičů
^ • 3. společné akce- oslava Vánoc, výstavy atd.
• 4. individuální rozhovory s učitelkami o vývojových zvláštnostech dítěte
^
• 5. možnost každodenního setkávání při činnostech ve třídě
• ó.odpolední společné hry, cvičení, výlety
• 7. zajišťování pomůcek, dárků, papíru atd.
X • 8. získávání finančních prostředků
• 9. jiné možnosti a formy spolupráce (prosím, uveďte, jaké)

7

4. Mají ve VaSí mateřské škole učitelky vypracovanou koncepci o spolupráci s
rodiči?

ano

pokud ano, v čem spočívá:

ne

5. Domníváte se, že rodiče;
^a^mohou spolupracovat
b) mají právo na spolupráci a spolupodílení se na výchově svých dětí
c) nevím

6. Máte možnost spolupodílet se na tvorbě třídního vzdělávacího programu

ano

^

^

^

5

^

-o

• C v »•s

j - J

ne

proč ne

7. Domníváte se, že spolupráce mateřské školy rodiny má vliv na to. jak se Vaše
dítě ve škole cítí?

C"ano

ne

jaký

ano

ne

jiné způsoby

ano

ano, často využíván této možnosti
( ^ a ň o ^ l e nevyužívám této možnosti
ne

10. Mlnví s Vámi H g j j s j f r i n d i v i d l j á l n ,

n

^

ne

proč ne
11. Probíhají tyto rozhovory v m í ^ w h , u .

ano

ne >
proč ne

-i-

\

^
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12. Máte zájem o tyto individuální rozhovory?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle Vašich preferencí.

•
•
•

. jsem moc ráda
2. vyslechnu, ale dál se neptám
3. nemám o ně zájem
4. nemám důvěru k učitelce

13. V jakém ěase by s Vámi měla učitelka nejčastěji hovořit?
Zakroužkujte, prosím, dle Vašich preferencí.
( T 1 . odpoledne při vyzvedávání dítěte
• 2. ráno při příchodu
• 3. domluvit si individuelně schůzku
• 4. v konzultačních hodinách
• 5. jiná možnost, prosím, uveďte, jaká

14.Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve spolupráci se mateřskou školou?
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proč ano
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15. Vnímáte rozdíl v poimech"spolupráce"a „spolupodílení"?

proč ano
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o
ne

proč ne
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^
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16. Uvažujete, že Vaše dítě dáte na základní školu stejného typu jako je Vaše
mateřská škola?

ne

^

I

Dotazník pro rodiče, ieiichž dítě dochází do mateřské Skolv vycházející ze Školního
vzdělávacího programu Začít soolu"

Vážení rodiče,
jsem studentka předškolní pedagogiky na Universitě Karlově a tímto se na Vás obrcím
s prosbou o vyplnění dotazníku. Pracuj i na diplomové práci, v níž se zaměřuji na možné
formy spolupráce rodiny a školy z pohledů rodičů. Dotazník je a anonymní a poslouží
pouze pro účely diplomové práce.
Děkuji za ochotu

Naďa Suchá

1. Z jakého důvodu jste si vybrali právě tuto Školu a ovlivnil obsah vzdělávacího
programu na této mateřské Škole Vaši volbu?

2. Cosi představujete pod poimem spolupráce se školou?

1 Materská škola V á m nabízí různé formy spoluprácejakým formám dáváte
přednost?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle Vašich

preferencí:

•
•
•

1. tří dní schůzky
2.pravidelné setkávání v klubu rodičů
3.společné akce - oslava Vánoc, výstavy atd.

•
•
•
•
•
•

4. individuální rozhovory s učitelkami o vývojových zvláštnostech dítěte
5.možnost každodenního setkávání při činnostech ve třídě
6-odpolední společné hry, cvičení, výlety
7.zajišťování pomůcek, dárků,papíru atd.
8.získávání finančních prostředků
9.jiné možnosti a formy spolupráce (prosím, uveďte jaké)

4. Maji ve Vaši mateřské škole učitelky vypracovanou koncepci o spolupráci
s rodiči?

ano, pokud ano, v čem spočívá:

ne:
nevím:

5.Domníváte se. že rodiče:
a) mohou spolupracovat
bl mají právo na spolupráci a spolupodíleni se na výchově
c) nevím

ó.Máte možnost spolupodílet se na tvorbě třídního vzdělávacího programu?
ano

proč ne

7. Domníváte se. že spolupráce mateřské školy a rodičů má vliv na to.iak se
Vaše dítě v mateřské škole cítí?

ano
ne
jaký

8. Zdá se Vám spolupráce na Vaší mateřské škole dostačující?
ano
jiné způsoby

9. Můžete ve VaSí mateřské škole vstupovat do třidv a nechat dftč dokončit
hru?
ano
ano často využívám této možnosti
ano, nevyužívám této možnosti
ne

10. Mluví s Vámi učitelky individuálně n vývoji Vašeho dítěte?
ano
ne

11. Probíhají tyto rozhovory y mfatech, kde neisou přítomny ditW
ano
ne
proč ne

12 Máte zájem o tyto individuální rozhovory?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle Vašich preferencí
•
•
•
•
•

l.jsem moc rád(a)
2.vyslechnu, ale dál se neptám
3.nemám o ně zájem
4.nemám důvěru k učitelce

11 V jakém čase by s Vámi měla učitelka nejčastěji hovořit?
Zakroužkujte, prosím, dle Vašich preferencí
•
•
•
•
•

1 .odpoledne při vyzvedávání dítěte
2.ráno při příchodu
3.domluvit si individuálně schůzku
4.v konzultačních hodinách
5. jiná možnost, prosím, uveďte jaká

14. Domníváte se. že dochází k jistému posunu ve spolupráci se školou?

ano

proč ano

ne

proč ne

nevím

15. Vnímáte rozdíl v pojmech „spolupráce a spolupodílení'^ souvislostech
s mateřskou školou?
ano

proč ano

ne

proč ne

16. Uvažujete, že dítě dáte na základní školu stejného typu jako ie Vaše
mateřská škola (se stejným školním vzdělávacím programem)?
ano

«
Dotazník pro rodiče, ieiichž dítě dochází do mateřské školy vycházející ze školního
vzdělávacího programu Začít spolu"

Vážení rodiče,
jsem studentka předškolní pedagogiky na Universitě Karlově a tímto se na Vás obrcim
s prosbou o vyplnění dotazníku. Pracuj i na diplomové práci, v níž se zaměřuji na možné
formy spolupráce rodiny a školy z pohledů rodičů. Dotazník je a anonymní a poslouží
pouze pro účely diplomové práce.
Děkuji za ochotu
Naďa Suchá

1. Z jakého důvodu jste si vybrali právě tuto školu a ovlivnil obsah vzdělávacího
programu na této mateřské škole Vaši volbu?

2. Cosi představujete pod pojmem spolupráce se školou?
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1. Mateřská škola Vám nabízí různé formy spolupráce J a k ý m formám dáváte
přednost?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle Vašich

preferencí:

1.třídní schůzky
• 2.pravidelné setkávání v klubu rodičů
J - • 3.společné akce - oslava Vánoc, výstavy atd.
I - 0 4. individuální rozhovory s učitelkami o vývojových zvláštnostech dítěte
^ «9 5.možnost každodenního setkávání při činnostech ve třídě
• ó.odpolední společné hry, cvičení, výlety
5 *> 7.zajišťování pomůcek, dárků,papíru atd.
4-a 8.získávání finančních prostředků
•

9.jiné možnosti a formy spolupráce (prosím, uveďte jaké)

4. Maji ve Vaši mateřské škole učitelky vypracovanou koncepci o spolupráci
s rodiči?
-v .
i ano, pokud ano, v čem spočívá:

a

v\ c ^ c - o t ^

O^A S U u
- Z. o

ne:

Vvw^
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5.Domníváte se, že rodiče:
a) mohou spolupracovat
^b^Wají právo na spolupráci a spolupodílení se na výchově
c)nevím

6.Máte možnost spolupodílet se na tvorbě třídního vzdělávacího programu?
ano j
ne
proč ne

7. Domníváte se. že spolupráce mateřské školy a rodičů má vliv na to.iak se
Vaše dítě v mateřské škole cítí?
(ano.

e ^ '
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poV- CLCV^
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v

ne
jaký

8. Z d á se V á m spolupráce na Vaší mateřské škole dostačující?
( ano ;
HíL

tnCK.il ^

jiné způsoby
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9. Můžete ve VaSi mateřské Škole vstupovat do třídv a nechat dítě dokončit
hru?
ano
l^ano často využívám této možnosti
ano, nevyužívám této možnosti
ne

10. Mluvi s Vámi učitelky individuálně o vvvoii VaSeho dítěte?

ne

11. Probíhají tyto rozhovory v místech, kde nejsou přítomny děti?
ano
ne
proč ne

12 Máte zájem o tyto individuální rozhovory?
Zakroužkujte, prosím, pořadí dle Vašich preferencí

•
•
•

l.jsem moc rád(a)
2.vyslechnu, ale dál se neptám
3.nemám o ně zájem
4.nemám důvěru k učitelce

13 .V iakém čase bv s Vámi měla učitelka nejčastěji hovořit?
Zakroužkujte, prosím, dle Vašich preferencí
(•
(•J
•
•
.

1 .odpoledne při vyzvedávání dítěte
2.ráno při příchodu
3.domluvit si individuálně schůzku
4.v konzultačních hodinách
5. jiná možnost, prosím, uveďte jaká..

v

14. Domníváte se, že dochází k jistému posunu ve spolupráci se školou?

ano >

proč ano

Ol?

proč ne

I

nevím-
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*

'

\

^

\

15. Vnímáte rozdíl v pojmech „spolupráce a spolupodílení^ souvislostech
s mateřskou školou?
,«
1 ano

proč ano

^

^

1

-k
ne

^
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1

^

^

e - .

proč ne

16. Uvažujete, že dítě dáte na základní školu stejného typu jako ie Vaše
mateřská škola (se steiným školním vzdělávacím programem)?
ano

ne
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Step by Step

Vzdělávací program

ZAČÍT SPOLU
spolupráce s rodiči - předcházení problémů

108

Předcházení problémům

Setkejte se s rodiči dříve, než začne dítě chodit do vaší mateřské
školy (třídy) nebo krátce poté. Na tomto setkání ujasněte své cíle,
filozofii a očekávání, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

Dejte rodičům příručku o vašem středisku, škole nebo třídě.Pokud
nemáte pro svůj program příručku, ať ji někdo ze sboru
napíše.Napište příručku pro vaši třídu, je to nutnost.

Požádejte rodiče o jejich názor, aby pomohli ve třídě, pokud je to
možné nebo, aby pomohli jinak (zúčastnili se výletu, zhotovili polštář
pro čítárnu)

Podporujte rodiče v tom, aby se zapojili ve vaší třídě tak, jak jim to
vyhovuje

Všem novým rodičům poskytněte informace o svých cílech, filozofii a
očekáváních. Poiáijte písemných materiálů ( v jejich jazyce) a
informujte je ústně (pro zdůraznění písemné informace a abyste
pomohli rodičům, kterým čtení dělá potíže).
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•

Dříve než budete učit o něčem, co by mohlo vzbudit zájem rodičů
(sexuální výchova protirasistická výchova atd.), zašlete rodičům
písemnou zprávu o tom, co budete dělat a zorganizujte schůzku se
všemi zainteresovanými rodiči k prodiskutování tématu.

•

Často mluvte s rodiči o tom, co významného jejich děti řekly a
udělaly. Tyto komentáře jim napište. Často zasílejte rodičům zprávy o
báječných věcech, které s dětmi děláte.

•

Naplánujte pravidelné schůzky (např. každý druhý měsíc) s rodiči dětí
z vaší třídy, abyste jim umožnili vyslovit jejich názor, vyjádřit zájem a
položit otázky.Kdykoliv se setkáte se skupinou rodičů, uspořádejte
židle do kroužku. Když se setkáte s jednotlivými rodiči, sedněte si spíše
k nim než za katedru. Tak budete pracovat spolu jako partneři a ne
jako protivníci.

•

Komunikujte s rodiči a mějte je k tomu, aby s vámi komunikovali co
nejvíce.K tomu využijte nástěnky, dopisy rodičům, formuláře pro
rodiče, zápisník, který mohou nosit každý den do mateřské školy(to
také působí, že se děti cítí dospělé), neformální povídání, schůzky,
konference.
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•

Požádejte o to, aby jste mohli navštívit své žáky a jejich rodiče u nich
doma.Nejméně jednou za rok pozvěte všechny rodiny k sobě domů
nebo na společný výlet.
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