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Téma	komunikace	školy	s	rodinou	se	čím	dál	častěji	dostává	do	pově-
domí	a	zájmu	veřejnosti.	Spolupráce	rodin	a	škol	je	nejen	jedním	z	pilířů	
inkluzivního	vzdělávání	a	komunitních	škol,	ale	především	ukazatelem	
kvality	ve	vzdělávání	obecně.	

Evropská	komise	v	roce	2000	vypracovala	
Ukazatele kvality školního vzdělávání,	při-
čemž	 jedním	z	 těchto	ukazatelů	kvality	 je	
právě	 i	účast	 rodičů.	Vyzdvihován	 je	pře-
devším	její	dopad	na	„zlepšování	provozu	
školy	a	na	kvalitu	vzdělávání	dětí“.		Zpráva	
EU	 dále	 uvádí	 možnosti	 zapojení	 rodičů	
v	orgánech	školy	nebo	v	rámci	dobrovol-
ných	aktivit,	např.	pomoc	v	družině.	„Tento	
ukazatel	vyvolává	důležité	základní	otázky	
týkající	se	úlohy	a	vlivu	rodičů,	pokud	jde	
o	přidanou	hodnotu,	kterou	mohou	vnést	
do	tohoto	procesu,	a	okolnosti,	za	kterých	
je	přínos	 rodičů	nejrelevantnější	a	nejuži-
tečnější.“	 Jako	 dobrý	 příklad	 spolupráce	
se	 ve	 zprávě	 objevuje	 Německo,	 „kde	 se	
organizují	 semináře	 pro	 rodiče,	 aby	 byli	
informováni	o	novém	vývoji	v	učení	a	vy-
učování.“1 (Zpráva	EU,	2000)	Komunikaci	
rodičů	se	školou	následně	doporučuje	také	
MŠMT	v	rámci	školního	preventivního	pro-
gramu.	(MŠMT,	2001)

V	zahraničí	je	v	současné	době	tato	pro-
blematika	objektem	řady	výzkumů	 i	aka-
demických	 prací	 (viz	 přehled	 literatury)	
a	 také	 u	 nás	 se	 v	 posledních	 letech	 to-
muto	tématu	věnuje	řada	autorů.	Existují	
tu	 mj.	 příklady	 dobré	 praxe	 a	 koncepty	
ve	 vzdělávání,	 které	 spolupráci	 s	 rodiči	
dlouhodobě	 podporují	 a	 realizují,	 jako	
např.	 program	 Začít spolu	 občanského	
sdružení	 Step	 by	 Step	 (Krejčová	 a	 Kar-
gerová,	 2003)	 nebo	 mediálně	 známý	 
 

projekt	Rodiče vítáni	 společnosti	 EDUin.	 
(www.rodicevitani.cz)	

Z	 výzkumu,	 který	 v	 roce	 2004	 provedla	
Rabušicová,	vyplývá,	že	„ředitelé	zahrnují	
otevřenost	mezi	priority	své	řídící	činnos-
ti.	 Zaměřují	 se	 přitom	 zvláště	 na	 vztah	
k	 rodičům,	 který	 vnímají	 jako	 důležitý	
především	 na	 nižších	 stupních	 škol.	 …
Poněkud	 stranou	 stojí	 důraz	 na	 image	
školy	 –	 tedy	 na	 sebeprezentaci	 v	 širším	
veřejném	 prostoru.“	 (Rabušicová	 a	 kol.,	
2004a,	 s.	 70)	Současně	 je	 zájem	 rodičů	
o	dění	ve	škole	dle	výzkumů	velký.	(Sten-
mark,	2009;	Perfect	Crowd,	2011)	Pokud	
se	 tedy	 cíleně	 ptáme	 rodičů	 a	 učitelů	
na	spolupráci,	obě	strany	deklarují,	že	je	
pro	ně	velmi	důležitá.	Nicméně	při	samot-
né	snaze	o	otevřenost	škol	vůči	rodičům	
existuje	v	praxi	řada	pochybností	a	bariér,	
„které	 přes	 deklarované	 pozitivní	 posto-
je	 faktické	 realizaci	 otevřenosti	 brání...	
Skutečným	 smyslem	 jejich	 sdělení	 tedy	
v	podstatě	bylo:	myšlenka	je	správná,	ale	
my	 ji	 vlivem	vnějších	okolností	nemůže-
me	 důsledně	 naplňovat.“	 (Rabušicová	
a	kol.,	2004a,	s.	71)

V	 rámci	 této	 publikace	 bychom	 se	 proto	
chtěli	zaměřit	na	to,	co	nejčastěji	způsobuje	
bariéry	komunikace	mezi	 rodiči	se	školou	
a	možnosti,	 jak	 je	odstranit.	Pokusíme	se	
přinést	konkrétní	tipy	na	otevřenou	spolu-
práci	školy	s	rodinami	a	ukázat,	jaké	faktory	
v	jejich	vzájemné	komunikaci	hrají	roli.	

1	 Tato	zpráva	o	kvalitě	školního	vzdělávání	byla	vypracována	odborníky	z	ministerstev	školství	26	zemí,	kteří	se	
zúčastnili	činnosti	pracovního	výboru	zabývajícího	se	kvalitativními	ukazateli.
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Tématu	spolupráce	škol	s	rodinami	jsme	
se	ve	Variantách	věnovali	již	dříve,	a	sice	
v	 rámci	 projektu	 Ententýky,	 který	 měl	
za	 cíl	 prohloubit	 a	 rozšířit	 pojetí	 od	 in-
terkulturního	 k	 inkluzivnímu	 vzdělávání.	
V	rámci	projektu	jsme	realizovali	mj.	vý-
zkum	 Rodina a škola	 (Lábusová	 a	 kol.,	
2012),	který	mapoval	způsoby	komunika-
ce	mezi	 školami	 a	 rodinami	 ohroženými	
sociálním	 vyloučením.	 Získali	 jsme	 tak	
konkrétní	příběhy	rodin	–	ať	už	rómských	
či	 rodin	 migrantů,	 které	 jsme	 částečně	
použili	i	v	této	příručce.	

Vycházíme	přitom	z	toho,	že	pokud	chce-
me	 zlepšit	 vzájemnou	 komunikaci,	 mu-
síme	 nejdříve	 změnit	 vlastní	 styl	 komu-
nikace,	 protože	měnit	můžeme	 vždy	 jen	
u	sebe.	

Jak	již	bylo	řečeno,	spolupráce	s	rodiči	je	
u	nás	i	v	mezinárodním	kontextu	chápána	
jako	důležitý	faktor	pro	úspěšné	zapojení	
všech	dětí	do	školního	vzdělávacího	sys-
tému.	

„Naším	úkolem	je	vytvořit	školy	přátelské	
k	rodičům	a	domovy	přátelské	ke	škole,“	
říká	Joyce	Epstein	 z	Centra	pro	partner-
ství	 škol,	 rodičů	a	 komunity	při	Hopkin-
sově	 universitě	 v	 Baltimoru	 (Inclusive	
Schools	Network,	2012).	Školy	přátelské	
k	 rodinám	 jsou	 v	 jejím	 pojetí	 inkluzivní,	
vítají	všechny	děti	a	oceňují	jejich	rozma-
nitost.	Rodiny	otevřené	škole	pak	podpo-
rují	vzdělání,	pomáhají	s	úkoly	a	posilují	
úlohu	 školy	 doma.	 Navíc	 se	 ukazuje,	 že	
spolupráce	 škol	 s	 rodinami	 zlepšuje	
úspěšnost	dětí	ve	škole	i	v	životě.	V	USA	
existuje	 řada	 asociací,	 které	 se	 věnují	
profesionálnímu	partnerství	rodin	a	škol2 
a	zároveň	podpoře	vzdělávání	budoucích	
pedagogů,	aby	spolupráci	s	 rodiči	uměli	
pěstovat.	Základními	hodnotami,	na	kte-
rých	spolupráce	stojí,	 je	 respekt,	zodpo-
vědnost	a	vzájemné	vztahy.	

Jde	tedy	hlavně	o	to,	jakou	kulturu	komu-
nikace	 ve	 škole	 a	 se	 školou	 pěstujeme.	
Snaha	o	otevřenou	komunikaci	bez	před-
sudků	 je	proces,	 který	nás	může	dovést	
k	inkluzivní	a	kvalitní	škole.

PRaKTicKé infORMace PRO čTenáře
Tato	publikace	by	měla	ve	stručnosti	shr-
nout	význam	komunikace	rodiny	se	ško-
lou,	základní	principy,	které	by	komunika-
ce	měla	naplňovat	a	především	nabídnout	
tipy	a	nástroje	na	zlepšení	vzájemné	ko-
munikace	v	konkrétních	situacích	–	méně	
i	více	běžné.	

Představíme	vám	různé	příběhy,	perspek-
tivy	rodičů	i	učitelů	a	pozveme	vás	k	za-

myšlení	nad	hledáním	řešení	konkrétních	
situací.

Příručka	 vychází	 mj.	 z	 empirických	 dat	
nasbíraných	 v	 rámci	 spolupráce	 a	 pilot-
ních	seminářů	pro	školy	na	téma	komuni-
kace	s	rodiči	v	rámci	projektu	Ententýky,	
který	 se	 uskutečnil	 v	 roce	 2013.	 Naše	
zjištění	vycházejí	jak	z	práce	s	celým	pe-
dagogickým	 sborem,	 tak	 s	 rodiči	 žáků.	

2	 Family	Involvement	Network	of	Educators,	Harvard	Family	Research	project,	Harvard	Graduate	school	of	Educa-
tion	www.hfrp.org;	Center	on	School,	Family	and	Community	Relationships	Hopkins	University	http://www.csos.
jhu.edu/p2000/center.htm
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Témata	 jednotlivých	 kapitol	 jsme	 proto	
vybírali	podle	toho,	jaké	otázky	(a	problé-
my)	týkající	se	komunikace	a	vzájemných	
vztahů	se	mezi	rodiči	a	učiteli	objevovaly	
nejčastěji.	

Získané	poznatky	podkládáme	vybranými	
kazuistikami	 a	 rozhovory	 s	 jednotlivými	
učiteli,	 rodiči	 a	 pracovníky	 neziskových	
organizací	 a	 samozřejmě	 informacemi	
z	citovaných	zdrojů	a	výzkumů.	

Když	 v	 textu	 hovoříme	 o	 učitelích	 nebo	
učitelkách,	máme	 tím	 na	mysli	 vždy	 zá-
roveň	obě	pohlaví.	Rodiči	nebo	rodinami	
máme	na	mysli	všechny	zákonné	zástup-
ce	dětí	nebo	jejich	opatrovníky.	

Příručka	 je	 určena	 jak	 školám,	 tak	 rodi-
čům.	Vycházíme	ale	z	toho,	že	první	krok	
ke	spolupráci	musí	udělat	školy	jako	insti-
tuce,	v	jejichž	prostoru	se	většinou	rodiče	
s	učiteli	setkávají.	Proto	nabízíme	o	něco	
více	informací	právě	školám.		

Příručka	je	strukturována	do	osmi	tema-
tických	 kapitol.	 V	 kapitolách	 2-5	 před-
stavíme	 principy	 pro	 spolupráci	 rodin	
a	 škol,	 které	 bychom	 rádi	 doporučili.	 
Poslední	 tři	 kapitoly	 se	 věnují	 tématům	
kultury	 vzdělávání,	 pravidel	 a	 psycho-
hygieny	 pro	 učitele.	 Tato	 témata	 jsme	
v	 rámci	 pilotních	 seminářů	 pro	 učitelky,	
rodiče	 i	 v	nasbíraných	kazuistikách	opa-
kovaně	vnímali	jako	důležitá	a	v	literatuře	
málo	zpracovaná,	přestože	mají	pro	sou-
časný	stav	spolupráce	škol	a	rodin	velký	
význam.	
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pRincipy spolupRáce 2
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Pokud	přijmeme	za	vlastní,	že	spolupráce	rodičů	a	školy	je	prospěšná,	
je	dobré	podívat	se	na	to,	jak	taková	spolupráce	může	vypadat,	jak	může	
být	kvalitní	s	ohledem	na	rozvoj	školy	a	lepší	podmínky	pro	vzdělávání	
dětí,	neboť	to	je	společný	zájem	a	cíl	všech	zúčastněných.

Jako	 principy,	 které	 chceme	 v	 rámci	
spolupráce	 škol	 s	 rodinami	 prosazovat	
a	které	zároveň	slouží	jako	struktura	této	
příručky,	jsme	vybrali:	

 ∙ partnerství ve výchově	 –	 tím	 rozumí-
me	vzájemný	respekt	a	úctu	mezi	rodiči	
a	 pedagogy,	 vědomí	 společné	 odpo-
vědnosti	za	rozvoj	a	vzdělání	dětí,	

 ∙ pravidelná transparentní komuni-
kace	 –	 tím	máme	 na	mysli	 společný	
dialog	 o	 dítěti	 a	 s	 dítětem,	 vyjasnění	
vzájemných	 očekávání	 a	 především	
potřeb	 rodin	 a	 škol,	 rozvoj	 rozmani-
tých	 forem	 komunikace,	 které	 budou	
srozumitelné	 a	 přístupné	 širokému	
spektru	rodičů,

 ∙ rodiče se zapojují	–	tím	rozumíme	za-
pojování	rodičů	do	rozhodnutí	o	vzdělá-
vání	dětí	ve	škole,	možnost	poskytovat	
návrhy	 i	konstruktivní	kritiku,	zapojení	
rodičů	 do	 aktivit	 školy	 (využití	 jejich	
znalostí,	 schopností	 a	 zdrojů)	 a	 v	 ne-
poslední	řadě	také	jejich	vzdělávání.		

Zvolené	principy	vychází	jednak	z	přístupu	
Anti-Bias	 (Derman-Sparks,1989,	 s.	 97),	
který	jsme	začali	rozvíjet	v	rámci	již	zmíně-
ného	projektu	Ententýky, a dále	 z	 němec-
kých	 kritérií	 kvality	 spolupráce	 rodičů	 se	
školami.	Konkrétně	z	dokumentů	Hambur-
ských doporučení pro vzdělávání3	 (Ham-
burger	Bildungsempfehlungen,	2012,	s.	51)	
a	Berlínského	vzdělávacího	programu	(Ber-
liner	Bildungsprogramm,	2007,	s.	80-83)4,	
na	 jejichž	 přípravě	 se	 podílel	 Institut	 pro	
situační	přístup	v	Berlíně	 (ISTA)	 a	 s	nímž	
dlouhodobě	spolupracujeme.	

Zároveň	se	nám	význam	principů	opako-
vaně	 potvrdil	 v	 rámci	 sbírání	 podkladů	
pro	 tuto	 příručku	 i	 v	 rámci	 zmíněných	
pilotních	 kurzů,	 které	 jsme	 k	 tématu	 re-
alizovali.	 

Uvedené	 principy	 lze	 objevit	 například	
i	v	doporučeních	k	budování	partnerských	
vztahů	škol	s	 rodinami	od	Terryho	Bulla	
z	University	v	Leicesteru.	Jeho	doporuče-
ní	pěkně	shrnují,	o	co	nám	jde	(citováno	
podle	Trnková,	2004,	s.	54):

3	 Qualitätsansprüche	und	Indikatoren	für	die	Zusammenarbeit	mit	Eltern

4	 Berlínský	materiál	pro	interní	evaluaci	je	zaměřen	na	mateřské	školy,	ale	lze	jej	zobecnit	i	pro	základní	a	střední	
školy,	neboť	se	jedná	o	obecné	principy,	které	budou	mít	na	různých	stupních	specifické	projevy.
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„1)	 informování	–	rodiče	mají	vědět,	jak	
se	dítěti	ve	škole	daří,	ať	již	v	učení,	
nebo	 ve	 vztazích,	 rovněž	 jaké	 má	
škola	 vzdělávací	 prostředky,	 jak	 se	
rozvíjí	atd.	

2)	 Vysvětlování	–	rodiče	by	měli	rozu-
mět	tomu,	co	se	ve	škole	děje,	jaký-
mi	metodami	jsou	jejich	děti	vyučo-
vány	a	proč.	

3)	 Pozorování	 –	 rodiče	by	měli	 dostat	
možnost	nahlédnout	do	skutečného	
života	školy,	nejprve	třeba	při	zvlášt-
ních	 příležitostech	 (den	 otevřených	
dveří,	koncerty,	sportovní	dny)	a	po-
sléze	 i	 do	 běžného	 vyučování	 (pří-
tomnost	ve	třídě).	

4)	 Participace	–	 rodiče	by	měli	dostat	
příležitost	 skutečně	 pomoci	 učiteli,	
ať	již	jako	výpomoc	při	akcích	mimo	
školu,	při	přípravě	výukových	mate-
riálů	nebo	jako	asistenti	při	výuce.	

5)	 Rozhodování	 –	 s	 rostoucí	 znalos-
tí	 školy	 a	 jejího	 vnitřního	 života	 by	
rodiče	měli	dostat	příležitost	zapojit	
se	do	procesu	rozhodování	o	škole,	
jejím	kurikulu	a	rozvoji.“	

Uvedené	principy	vysvětlíme	a	rozvineme	v	následujících	kapitolách.	
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paRTneRsTví ve výchově3
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Jako	první	se	budeme	věnovat	principu	partnerství ve výchově.	Základ-
ními	hodnotami,	které	si	s	tímto	principem	spojujeme,	jsou	vzájemný	re-
spekt,	demokratická	kultura	a	důvěra	coby	podmínka	k	otvírání	dialogu.	

„Potřeba	 spolupráce	 školy	 a	 rodiny	 vy-
plývá	z	potřeb	dítěte.	Není	to	tedy	výmysl	
učitelů	 ani	 moderní	 pedagogiky,	 jak	 se	
některým	rodičům	muže	zdát.	Již	Komen-
ský	 klade	 důraz	 na	 výchovu	 jednotnou.	
Když	vezmeme	v	úvahu,	že	nejen	rodina,	
ale	i	škola	tuto	výchovnou	úlohu	plní,	je-
jich	 spolupráce	 je	 pro	 splnění	 všech	 ro-
dinných	 i	pedagogických	cílů	nezbytná...	
spolupráce mezi učitelem a rodiči je 
také určitý vzor chování pro žáky.“	(Hla-
díková,	2011,	s.	35)		

Partnerství	ve	výchově	tedy	zahrnuje	ak-
tivity	a	snahu	 jak	ze	strany	školy,	 tak	ze	
strany	rodičů.	„Způsob,	jak	rodiče	jednají	
s	učitelem,	dítě	lehce	přebírá	a	pokládá	jej	

za	běžný.	To	si	často	rodiče	neuvědomují.	
Pokud	 řeší	 nedorozumění	 s	 vyučujícím	
rázněji	 za	 přítomnosti	 svého	 potomka,	
bude	žák	tento	způsob	chování	se	k	učiteli	
považovat	za	běžný.	Svému	dítěti	tak	ro-
diče	nezáměrně	škodí,	protože	to	se	iden-
tifikuje	se	vzorem	chování,	které	ve	škole	
není	 akceptováno.	 Podobně	 rodič,	 který	
komunikaci	 se	 školou	 pokládá	 za	 nedů-
ležitou,	 dává	 svému	 dítěti	 vzor	 laxnosti	
a	nezájmu	...	.“	(Hladíková,	2011,	s.	35)	

Věříme,	že	partnerský přístup	je	více	funkč-
ní	 pro	 kvalitní	 spolupráci,	 neboť	 vede	 po-
zornost	k	vědomí společné zodpovědnosti 
škol a rodin za vzdělání a rozvoj dítěte.  

snaha O aKTiVní PaRTneRsTVí Ve VýchOVě – VZáJeMné uZnání Může ZahRnOVaT:

 ∙ zjišťování	 očekávání	 a	 potřeb	 rodičů	
z	 hlediska	 výchovy,	 vzdělávání,	 péče	
(viz	 pravidelná	 a	 transparentní	 komu-
nikace),

 ∙ zohlednění	prostředí	školy	–	rodiče	by	
měli	vědět,	jaké	jsou	možnosti	a	hrani-
ce	toho,	co	škola	může	zajistit,	a	tyto	by	
měli	respektovat,

 ∙ srozumitelné	informování	rodičů	o	vzdě-
lávací	koncepci	školy,

 ∙ zájem	 rodičů	 o	 vzdělávací	 koncepci	
školy	a	její	respektování,

 ∙ otevírání	dialogu	o	představách	ve	vý-
chově	 a	 hledání	 vhodných	 nástrojů	
a	cest	kooperace,

 ∙ nastavení	pravidelných	rozhovorů	s	ro-
diči	 o	 pokroku	 jejich	 dítěte	 (alespoň	
jednou	ročně),	

 ∙ pravidelnou	účast	na	navržených	poho-
vorech	a	třídních	schůzkách,

 ∙ vstřícnou	komunikaci	 ze	 strany	 rodičů	–	
reagovat	na	učitele,	když	to	potřebuje,

 ∙ důvěrné	zacházení	s	informacemi,	

 ∙ zohlednění	 specifického	 prostředí	 ro-
dičů,	 dialog	 o	 představě	 vzdělávání,	
kde	rodiče	mohou	sdělit,	co	 je	pro	ně	
důležité,	

 ∙ snahu	o	vzájemné	uznání	a	respekt	ro-
dičů	a	učitelů,

 ∙ snahu	o	demokratickou	 kulturu	 školy,	
jejíž	přirozenou	součástí	 je	spoluúčast	
rodičů.	

Uvedené	body	vychází	z	Berliner	Bildungsprogramm	
(2007,	 s.	 80-83)	 a	 Hamburger	 Bildungsempfehlun-
gen	(2012,	s.	51),	doplněno	i	o	perspektivu	rodiče.



ZOhlednění sPecificKéhO PROsTředí ROdičů

Mezi	 důležité	 aspekty	 partnerství	 a	 re-
spektu	patří	mj.	přijímání	různosti	rodičů,	
zohlednění	jejich	zkušenosti	se	vzděláva-
cím	systémem	a	jejich	jazyka.		Je	potřeba	
zohlednit	rodiče,	pro	něž	je	formální	vzdě-
lávání	vzdálené,	nebo	rodiče,	kteří	neznají	
český	 vzdělávací	 systém,	 a	 umožnit	 jim	
ho	 poznat	 a	 vytvořit	 si	 k	 němu	 důvěru.		 
Rodiče	při	 kontaktu	 se	 školou	 často	 vy-
chází	 ze	 svých	 vlastních	 zkušeností	 se	
vzdělávacím	 systémem	 a	 typem	 škol,	
který	absolvovali,	i	s	kulturou	vzdělávání,	
která	v	rodině	existuje.			

Současní	 rodiče	 často	 absolvovali	 ZŠ	
v	80.	 a	 90.	 letech	20.	 století.	 Tomu,	 jak	
se	 od	 té	 doby	 změnila	 kultura	 školy,	 se	
budeme	podrobně	věnovat	v	kapitole	Kul-
tura	školy.	

Vliv	 na	 chování	 rodičů	 a	 jejich	očekávání	
od	školy	formuje	také	typ	poslední	absol-
vované	 školy,	 jestli	 se	 jedná	 o	 ZŠ,	 SOU,	
SŠ	nebo	VŠ.	Od	toho	se	odvíjí	zkušenosti	
a	představa	toho,	co	reálně	škola	a	vzdě-
lání	 dětem	v	 životě	přinese,	 jestli	 dovede	
dětem	 zprostředkovat	 potřebné	 kompe-
tence.	 Tato	 zkušenost	 také	 formuje	 styl	
komunikace,	například	schopnost	porozu-
mění	textu	(př.	porozumění	znění	školního	
řádu,	který	má	podobu	paragrafů	a	má	až	
právní	 charakter).	 V	 neposlední	 řadě	 má	

absolvovaná	škola	také	vliv	na	to,	do	jaké	
míry	 mají	 rodiče	 možnost	 dítě	 ve	 studiu	
podpořit,	např.	při	domácích	úkolech	nebo	
při	studiu	cizího	jazyka.	

Zohlednit	je	třeba	také	rodiče,	kteří	nemají	
zkušenosti	se	vzdělávacím	systémem	ČR	
(resp.	 ČSSR)	 a	 mají	 omezenou	 znalost	
češtiny	(viz	kapitola	Komunikace	s	rodiči	
migranty),	neboť	každý	stát	má	specifický	
způsob	 vzdělávání	 a	 existují	 také	 různé	
představy	o	tom,	jakou	roli	hrají	ve	vzdě-
lávání	rodiče.	

Význam	vlivu	předchozího	vzdělání	a	spe-
cifických	 prostředí	 rodičů	 na	 spolupráci	
rodičů	se	školou	také	dokládá	analýza	Ro-
dina a škola. viz	(Lábusová	a	kol.,	2012).

„učitelé a ostatní rodiče se stara-
jí o to, aby se rodiče cítili uznávanou 
součástí společenství školy… V rámci 
komunikace jsou zohledněny rozdílné 
zkušenosti rodičů a jejich zkušenosti 
se vzděláváním jak v ústní, tak písem-
ně formě komunikace, jsou k dispozici 
v různých jazycích. s ohledem na rodiny 
žijící na hranici chudoby jsou náklady 
na školní akce, výlety a exkurze co nej-
nižší.  Případně existuje fond na podpo-
ru rodin…“ (Deißner	a	kol.,	2013,	s.	6)	
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spolupráce mezi učitelem 
a rodiči jako vzor chování 
pro děti

„Pokud	získá	dítě	zkušenost,	že	je	i	spo-
lečně	s	jeho	rodinou	ceněno	a	vítáno,	pak	
se	snadněji	zapojí	do	procesu	vzdělávání.	
Pokud	ale	děti	neobjeví	spojení	mezi	se-
bou,	 svou	 rodinou	 a	 školkou,	 nemohou	
navázat	 na	 nic,	 co	 už	 znají,	 jsou	 nejisté	
a	 blokované.	 Navíc	 dostávají	 zprávu,	 že	
jejich	 rodinná	 kultura	 „není	 normální“,	
„není	 důležitá“	 a	 „není	 žádaná“,	 to	 se	
může	 projevovat	 například	 při	 zákazu	
mluvit	jazykem	rodiny,	děti	pak	ztrácí	se-
bedůvěru	a	není	pro	ně	snadné	znovu	se	
zapojit	 a	poznávat	něco	nového.“	 (Azun,	
2013,	s.	229)

K	 podobným	 závěrům	 dospěli	 například	
i	Krejčová	(Krejčová,	ed.,	2005	a	Krejčová	
a	 Kargerová,	 2003),	 Turnbull	 (Turnbull	
a	kol.,	2009)	či	německá	Nadace	Vodafo-
ne	(Deißner	a	kol.,	2013).	Turnbull	uvádí	
indikátory	 respektu	 jako	 prvku	 profesio-
nálního	partnerství,	kdy	se	rodiny	a	profe-
sionálové	mají	ve	vzájemné	úctě:	uznává-
ní	a	úcta	ke	kulturní5	diverzitě,	oceňování	
dítěte,	 utvrzování	 silných	 stránek,	 neod-
suzování.	 Krejčová	 zdůrazňuje	 důležitost	
úlohy	 rodiny,	 potřebu	 zachování	 důvěr-
ných	sdělení	a	v	Desateru pro spolupráci 
s rodinou	zdůrazňuje	následující:	

VZáJeMné uZnání  
a ResPeKT

„Jen	 respektem	 můžeme	 učit	 děti	 k	 re-
spektu.“	To	je	základní	poselství	přístupu	
Respektovat	 a	 být	 respektován	 (Kopřiva	
a	kol.,	2006,	s.	1).	I	my	vnímáme	respekt	
jako	klíčový	pro	zdařilou	spolupráci	–	co	
to	konkrétně	znamená?	

„Respektovat	 druhé,	 chovat	 se	 k	 nim	
s	úctou,	znamená	především	dvě	věci:

1)	 Chovat	 se	 k	 nim	 tak,	 aby	 to	 nezra-
ňovalo	 jejich	 lidskou	 důstojnost.	
Základním	vodítkem	při	tom	je	nedo-
volit	si	k	nim	nic,	co	nechceme,	aby	
si	oni	dovolili	k	nám.

2)	 Přijmout	 fakt,	 že	 se	 od	 nás	mohou	
lišit	–	mají	jiný	vkus,	chutná	jim	jiné	
jídlo,	mají	jiné	názory,	jiné	nábožen-
ství,	jiné	nadání,	jiný	učební	styl,	než	
máme	my,	a	liší	se	ještě	v	mnoha	ji-
ných	věcech,	aniž	by	byli	lepší	nebo	
horší	než	my.	Jsou	prostě	 jiní,	 a	 to	
přesto,	 že	 jako	 lidstvo	 tvoříme	stej-
ný	 druh	 a	máme	 tytéž	 základní	 lid-
ské	potřeby.“	(Kopřiva	a	kol.,	2006,	 
s.	14,	15)						

5	 Rozumíme	 tím	 kulturu	 jako	 kulturu	 konkrétní	 ro-
diny,	 vzdělanostní	 kulturu,	 kulturu,	 která	 se	 pojí	 
s	různými	profesemi	a	životními	styly	rodin.
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 ∙ „Respektujeme úlohu rodičů. Rodiče	
jsou	nejvýznamnějšími	činiteli	ovlivňu-
jícími	vývoj	dítěte.	Mají	právo	a	zároveň	
povinnost	 činit	důležitá	 rozhodnutí	 tý-
kající	 se	 jejich	 potomka.	 Bereme	 tuto	
jejich	 nezpochybnitelnou	 roli	 v	 každé	
situaci	 v	 úvahu	 a	 podle	 toho	 s	 nimi	
jednáme.	Pěstujeme	vzájemný	respekt	
mezi	učitelským	týmem	a	rodinami.

 ∙ Zachováváme důvěrnost. Rodiny	mají	
právo	 na	 ochranu	 svých	 osobních	 in-

formací	v	průběhu	i	po	ukončení	školní	
docházky	 svého	 dítěte.	 Informace	 po-
žadované	 od	 rodin	 omezujeme	 pouze	
na	 takové,	 které	 jsou	 nezbytně	 nutné	
k	 zajištění	 efektivního	 vzdělávání	 dětí.	
Informace	 a	 záznamy	 o	 dítěti	 mají	
k	dispozici	pouze	 jeho	 rodiče.	Když	 je	
třeba	poskytnout	tyto	informace	i	jiným	
osobám,	seznamujeme	s	tímto	faktem	
rodiče	předem	a	žádáme	o	 jejich	sou-
hlas.“	 (Krejčová	 a	 Kargerová,	 2003,	 
s.	150)

VyTVáření PROsTORu PRO PaRTneRsTVí

„Rodiny	se	nezapojí	do	aktivní	spoluprá-
ce	 se	 školou	 samy	 od	 sebe.	 Vytvoření	
opravdového	partnerského	vztahu	s	členy	
rodin	 vyžaduje	mnoho	 úsilí,	 při	 němž	 je	
nutné	mít	na	paměti	několik	zásad,	které	
navázání	 a	 udržení	 kontaktu	 s	 rodinami	
podpoří.	 Následující	 „rady“	 nejsou	 jistě	
vyčerpávající,	 ale	 mohou	 učiteli	 pomoci	
snáze	dosáhnout	jeho	cílů.	

 ∙ „Podporujte účast rodin.	 Je	 důležité,	
abyste	 rodiny	 nejen	 pobízeli	 k	 účasti,	
ale	poskytovali	jim	i	nápady,	myšlenky	
k	zapojení	se	do	programu	školy.

 ∙ Buďte trpěliví.	 Spolupráce	 s	 rodiči	
může	 být	 pro	 váš	 učitelský	 tým	 i	 pro	
rodiny	 novinkou.	 Vytváření	 nových	
vztahů	si	žádá	čas.	Intenzivní	spoluprá-

ce	s	rodiči	se	buduje	postupně,	průběž-
ným	stavěním	na	malých	úspěších.

 ∙ Zůstaňte v pravidelném kontaktu. 
Přesvědčte	se,	 že	někdo	z	učitelského	
týmu	užívá	některou	ze	strategií	spolu-
práce	s	rodinou	pravidelně.“(Krejčová,	
n.d.,	s.	5)

Dle	výzkumů	projektu	Rodiče vítáni	vyplý-
vá,	že	rodiče	se	školou	často	nespolupra-
cují,	 protože	 škola	 nevytváří	 dostatečné	
podmínky.	(Feřtek,	2011,	s.	5)	„Spoluprá-
ce	se	totiž	do	značné	míry	zakládá	na	vy-
tvoření	 strukturovaných	 příležitostí,	 při	
nichž	mohou	 rodiče,	případně	 i	 širší	 ve-
řejnost	 vstupovat	 do	 školy.“	 (Trnková,	
2004,	s.	64)
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Jak spolupráci podporovat?
Běžně	se	ve	školách	konají	 třídní	schůz-
ky,	 dny	 otevřených	 dveří,	 besídky	 apod.	

Spektrum	 možností	 spolupráce	 je	 ale	
mnohem	bohatší6. 

akce, které umožňují setkání a poznávání rodičů a učitelek:

 ∙ první	návštěva	ve	škole,	často	zápisy	–	
příležitost,	 kdy	 lze	 rodičům	 představit	
atmosféru	školy,

 ∙ setkání	předškoláků,

 ∙ informační	setkání	pro	rodiče	prvňáčků,

 ∙ rodiče	navštěvují	vyučování,

 ∙ třídní	schůzky,

 ∙ konzultace	učitel	–	rodič	–	žák,

 ∙ společný	pobyt	pro	rodiče	prvňáčků	–	
adaptační	kurz,	kterého	se	účastní	uči-
telé,	rodiče	i	děti,	rodiče	mají	možnost	
vidět	děti	ve	skupině	a	poznat	učitele,		

 ∙ dny	otevřených	dveří,

 ∙ individuální	konzultace,

 ∙ návštěva	pedagoga	v	rodině,

 ∙ společné	akce,	kde	vystupují	děti	–	be-
sídky,	koncerty,	divadla,

6	 Uvedený	přehled	je	inspirovaný	aktivitami	z	textů	(Krejčová,	ed.,	2005),	(Feřtek,	2011),	(Deißner	a	kol.,	2013)	 
a	(Čapek,	2013).

den OTeVřených dVeří V neděli
Základní	škola	TGM	v	Mnichovicích	tradičně	pořádá	den	otevřených	dveří	v	neděli	odpo-
ledne.	Účastní	se	ho	celý	pedagogický	sbor	a	rodiče	mají	možnost	přijít,	aniž	by	si	brali	
dovolenou.	Navíc	mají	možnost	vidět	ukázky	výuky	od	angličtiny	po	tělocvik	a	poznat	jak	
různé	koncepty	učení,	tak	výsledky	dětských	aktivit.	Co	tedy	například	návštěvníky	čeká?

„Den otevřených dveří – neděle 14.00-17.00 hodin

Vítejte a prohlédněte si všechny prostory školy.

V jednotlivých učebnách na Vás čekají naši učitelé, aby Vám podali více informací. Průvodci z řad na-
šich žáků Vám rádi poradí a uvedou Vás do jednotlivých míst v naší škole. “ (www.zsmnichovice.cz )

Následující	den	pak	mají	návštěvníci	dokonce	možnost	navštívit	přímo	výuku	školy:

„Pondělí	8.00-15.00	hodin	–	realita všedního dne

Přijďte	se	podívat,	jak	vypadá	mnichovická	škola.

Nahlédněte	zblízka	do	práce	mnichovických	školáků,	učitelů	a	ostatních	zaměstnanců.	Všichni	jste	 
u	nás	srdečně	vítáni.“ (www.zsmnichovice.cz)
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 ∙ společné	akce,	kde	se	aktivně	zapojují	
rodiče	 –	 jarmarky,	 výlety,	 školní	 slav-
nosti,

 ∙ vzdělávací	akce	pro	rodiče	 –	 jak	 se	
ve	 škole	 pracuje,	 jak	 podporovat	 děti	
v	 domácí	 přípravě,	 vysvětlení	 vzdě-
lávacího	 programu,	 rodiče	 si	 mohou	
na	vlastní	kůži	vyzkoušet,	jak	děti	pra-
cují.

Příležitosti pro zapojení rodičů:

 ∙ rodiče	mohou	pomáhat	s	doučováním/
domácími	úkoly,

 ∙ rodiče	pomáhají	při	exkurzích,	ve	výu-
ce	–	 jako	doprovod	nebo	sami	připra-
vují	 náplň	 a	 předávají	 dětem	 své	 zna-
losti	a	zkušenosti,	

 ∙ rodiče	představují	žákům	svoje	profese,

 ∙ rodiče	mohou	využívat	školní	knihovnu	
s	dětmi.

Třídní schůZKy
Tipy	 na	 to,	 jak	 připravit	 třídní	 schůz-
ky,	 podrobně	 rozvádí	 (Feřtek,	 2011)	 
a	 (Čapek,	2013).	Co	 tedy	například	 radí: 
 
„Rodičům	 zaručujeme,	 že	 při	 třídních	
schůzkách	 neprobíráme	 prospěch	 a	 cho-
vání	 jejich	 dítěte	 před	 ostatními	 rodiči.	
Každý	rodič	má	možnost	konzultovat	pro-
spěch	dítěte	s	konkrétním	učitelem	osob-
ně.	Každý	rodič	osobně	dostane	písemný	
přehled	o	hodnocení	svého	dítěte.	Dnes	je	
nejobvyklejší	metoda,	že	před	či	po	„hro-
madné“	 schůzce	 s	 rodiči	 sedí	 učitelé	 ve	
své	třídě	a	rodiče	na	ně	„stojí	frontu”.	Není	
to	uživatelsky	příliš	příjemné,	ale	požada-
vek	 respektu	 k	 soukromí	 takové	 opatření	
splňuje.“	 (Čtvrté	 kritérium	 značky	Rodiče 
vítáni,	viz.	www.rodicevitani.cz)	

Více	k	tématu:	

Čapek	 představuje	 svůj	 akční	 výzkum	
k	 průběhu	 třídních	 schůzek,	 dále	 pak	
různé	koncepce	 třídních	schůzek	a	mož-
nosti	 jejich	 rozšíření	 (konzultační	 schůz-
ky,	společná	třídní	schůzka	se	žáky,	dále	
uvádí	 příklady	 z	 konceptu	 Začít spolu  
a	z	Waldorfských	škol)	v	závěru	dává	tipy	
pro	přípravu	 a	 realizaci	 třídních	 schůzek	
krok	za	krokem.	(Čapek,	2013,	s.	88-121)	

Feřtek	představuje	balíček	první	školní	po-
moci,	 tipy,	co	na	 třídních	schůzkách	 roz-
hodně	neříkat	a	nedělat.	Část	z	těchto	tipů	
lze	vyčíst	i	z	kritérií	Rodiče vítáni.	Dále	pak	
představuje	konkrétní	příklady	z	praxe,	kde	
a	 jak	 lze	 realizovat	 konzultace	 učitelka	 – 
rodič	–	žák,	vzdělávání	rodičů	a	rodičovské	
kavárny.	(Feřtek,	2011,	s.	51-63)
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Písemné formy komunikace podporující spolupráci pedagoga s rodiči dětí:

 ∙ letáčky,	 brožury,	 příručky,	 webové	
stránky	školy,

 ∙ zpravodaj,	třídní/školní	časopis,

 ∙ neformální	zprávy	o	dítěti	i	dění	ve	škole,

 ∙ informační	nástěnka	pro	rodiče,

 ∙ Facebook,	Twitter,

 ∙ elektronická	žákovská	knížka,

 ∙ schránka	pro	návrhy,

 ∙ e-mailové	služby	a	sms	zprávy.

Aktivity	mohou	 iniciovat	 také	rodiče.	Existuje	řada	fungujících	občanských	sdružení	při	
školách,	kde	rodiče	aktivně	rozvíjí	spolupráci.	Např.:

 ∙ http://www.sdruzenizelenec.cz/  ∙ http://www.rodiceproskolu.cz/

Spolupráci	 můžeme	 podpořit	 také	 pra-
videlnou	 analýzou	 potřeb	 a	 evaluací	
spolupráce.	 Například	 lze	 na	 třídních	
schůzkách	čas	od	času	rozdávat	dotazní-
ky	pro	rodiče,	kde	se	zjišťuje,	jaké	formy	
komunikace	rodiče	preferují,	 jaká	témata	
by	rodiče	se	školou	chtěli	řešit	a	rozvíjet	
a	samozřejmě	 také,	co	na	škole	oceňují.	 

Krejčová	 v	 Desateru pro spolupráci 
s rodinou	 (Krejčová	 a	 Kargerová,	 2003,	 
s.	150)	navíc	vyzývá	k	tomu,	nabízet	více-
ro	strategií	pro	zapojení	rodin	tak,	aby	si	
rodiny	mohly	zvolit	tu	variantu,	která	jim	
bude	vyhovovat.	Prostor	setkání	pro	další	
spolupráci	 je	navíc	nabízen	v	čase,	který	
rodičům	bude	vyhovovat	(tedy	ve	večer-
ních	hodinách).	Dále	se	snažíme	do	spo-
lupráce	 zapojit	 celou	 rodinu	 –	 matky,	
otce,	sourozence,	prarodiče	a	další.	
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Jakou roli hraje prostředí školy

Spolupráci	 školy	 s	 rodiči	může	podpořit	
také	to,	jak	škola	vypadá,	jak	se	v	ní	rodiče	
dokážou	 zorientovat	 a	 jak	 snadno	 doká-
žou	najít	správné	dveře,	které	hledají.	Je	
srozumitelně	označena	cesta	školou,	jsou	
ve	 škole	 směrovky? Zohledňují	 popisky	
ve	škole	a	vývěsky	 také	rodiče,	kteří	ne-
rozumí	česky?Jaký	 je	 jazyk,	kterým	 jsou	
sdělení	pro	rodiče	formulována?	Není	to	
shluk	složitých	větných	konstrukcí?	

„Doporučuji,	 abyste	 se	 někdy	 vydali	
po	 škole	 a	 nasadili	 si	 rodičovské	 brýle.	
Prozkoumejte	 třeba	 cestu	 od	 hlavního	
vchodu	 až	 k	 ředitelně	 a	 pozorně	 se	 roz-
hlížejte,	 co	 z	vaší	 školy	vidí	na	 této	 trase	
návštěvník.	 Nebo	 jděte	 cestou,	 kterou	 si	
rodiče	vyzvedávají	děti	v	družině.“	(Čapek,	
2013,	s.	86)

Jde	 tedy	o	 to,	 udělat	 si	 audit,	 kdy	 škola	
zjišťuje,	jak	se	nově	příchozí	ve	škole	ori-
entují,	jak	na	ně	škola	působí.	Co	návštěv-
ník	ve	škole	na	první	návštěvě	zjistí	a	jestli	
najde	 správné	 dveře	 a	 kontaktní	 osobu,	
která	 se	 mu	 bude	 věnovat.	 Například	
je	 možné	 požádat	 „nové“	 rodiče,	 ať	 se	
projdou	školou	a	sledují,	 jaké	 informace	 
(ne)vidí,	co	jim	chybí,	co	by	uvítali	atd.	

Důležité	 také	 je,	 jestli	 je	prostředí	dosta-
tečně	přívětivé	pro	rodiče,	kteří	mají	 jiný	
mateřský	jazyk	než	češtinu.	Působí	škola	
tak,	 jako	 že	 se	 s	 nimi	 počítá?	 Jedná	 se	
o	prostředí,	kde	rodiče	i	děti	vidí,	že	jsou	
skutečně	vítáni?



JaK se VZáJeMně VidíMe? násTROJ PRO analýZu

Analýza	 toho,	 jak	 se	 vidí	 škola	 a	 jak	
školu	 vidí	 rodiče,	 může	 sloužit	 jako	
první	 krok	 pro	 rozvoj	 vzájemné	 spo-
lupráce.	 Pomáhá	 také	 identifikovat,	
čemu	 se	 věnovat	 nejdříve,	 kde	 začít.	 
V	 rámci	 pilotní	 práce	 s	 učiteli	 a	 rodiči	
se	nám	osvědčil	 jednoduchý	nástroj	pro	
analýzu	 situace	 spolupráce	 mezi	 školou	
a	rodiči,	kdy	jsme	od	učitelů	i	rodičů	zjiš-
ťovali	v	rámci	skupinové	práce	odpovědi	
na	následující	otázky:	

 ∙ Co o sobě slyšíme?

 ∙ Co o sobě říkáme (rodičům)? 

 ∙ Co nabízíme? 

 ∙ Co nám leží v žaludku? 

 ∙ Z čeho se nám podlamují kolena? 

 ∙ Na čem si stojíme?

Zaměření	otázek	je	třeba	zasadit	do	kon-
textu	–	komunikace	škol	s	rodinami.	Ten-
to	úkol	dělaly	jak	skupinky	učitelů	včetně	
vedení,	tak	skupinky	rodičů.		V	rámci	pi-
lotáže	se	ukázalo,	 že	 rodiče	 i	učitelé	ob-
jevili	stejné	silné	stránky	školy	i	to,	co	je	
možné	zlepšit.
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Co o sobě říkáme (rodičům)?

Co nabízíme?

Co nám leží v žaludku?

Co o sobě slyšíme?

Z čeho se nám podlamují kolena?

Na čem si stojíme?
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pRavidelná TRanspaRenTní 
komunikace

4
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Druhým	principem	spolupráce	je	transparentní	komunikace.	Tedy	komu-
nikace,	která	je	jasná,	srozumitelná,	explicitní	a	pravidelná.	Jejím	výsled-
kem	je,	že	se	rodiče	cítí	být	dobře	informováni	o	práci	ve	škole.

V	této	kapitole	se	podíváme	na	to,	o	čem	
spolu	 rodiče	 a	 učitelé	 potřebují	 komu-
nikovat	 a	 jak	 by	 tato	 komunikace	mohla	
probíhat.	Co	 je	 třeba	vyjasnit	na	začátku	
školního	roku,	jak	nastavit	řešení	„problé-
mových	situací“	a	na	co	si	v	komunikaci	
dát	pozor.	Přinášíme	praktické	tipy,	které	

jsme	 nasbírali	 v	 rámci	 pilotáže	 na	 jedné	
středočeské	základní	škole	nedaleko	Pra-
hy.	 Na	 závěr	 kapitoly	 představíme	 také	
koncepty	nenásilné	komunikace	a	aktivní-
ho	naslouchání,	 které	podporují	 porozu-
mění,	a	také	speciální	kapitolu	věnovanou	
komunikaci	s	rodičem-migrantem.		

Co	tedy	pro	nás	znamená	pravidelná	a	transparentní	komunikace?

Pravidelná komunikace
Škola	se	snaží	být	s	rodiči	v	pravidelném	
kontaktu	 prostřednictvím	 internetu,	 e-
mailů,	nástěnky.	Pravidelnou	komunikací	
lze	 zabránit	 tomu,	 že	se	 rodiče	dozvídají	
ze	strany	školy	jen	nepříjemné	informace	
v	momentě,	kdy	nastane	nějaký	problém,	
a	v	důsledku	toho	se	vycvičí	jednat	a	pri-
ori	z	pozice	„permanentní	obrany	dítěte“.	
Pravidelná	 komunikace	 může	 zároveň	
povzbudit	 i	 učitele,	 kteří	 nekomunikují	
s	 rodiči	 jen	 stran	 nepříjemností,	 problé-
mů	apod.

Pro	 učitele	 je	 důležité	 zároveň	 vědět,	 co	
se	děje	u	žáků	doma,	aby	mohli	v	přípa-
dě	 tíživé	 životní	 situace	 individuálně	 re-
agovat	 na	 konkrétní	 situaci	 jednotlivých	
dětí.	 Proto	 je	 na	 rodičích,	 aby	 z	 vlastní	
iniciativy	 informovali	učitele	o	důležitých	
událostech	v	rodině.	

Transparentní komunikace
S	transparentní	komunikací	souvisí	jasné	
postupy	a	procesy	ve	škole.	Rodičům	 je	
zřejmé,	co	s	kým	řešit.	Informace	ze	stra-
ny	školy	jsou	pro	rodiče	snadno	dohleda-
telné	a	srozumitelné.	

To konkrétně zahrnuje:

 ∙ zjišťování	 očekávání	 a	 potřeb	 rodičů	
z	hlediska	výchovy,	vzdělávání,	péče,	

 ∙ už	před	nástupem	dítěte	probíhá	komu-
nikace	mezi	rodinou	a	školou	–	rodina	
má	 možnost	 poznat	 život	 a	 prostředí	
ve	 školce;	 za	 tímto	 účelem	 i	 v	 našem	
prostředí	známe	především	dny	otevře-
ných	dveří	nebo	konzultace, 

 ∙ rodiče	 mohou	 průběžně	 sledovat,	 jak	
probíhá	 všední	 den	 ve	 škole	 –	 doku-
mentace	 práce	 a	 vývoje	 dětí	 (hlavně	
1.	stupeň),	nástěnky,	informace	na	in-
ternetu,	 elektronické	 žákovské	 knížky,	
případně	 mohou	 navštěvovat	 školu	
i	vyučování.

Jednotlivé	body	vychází	z	Berliner	Bildungspro-
gramm	(2007,	s.	80-83)	a	Hamburger	Bildung-
sempfehlungen	(2012,	s.	51).	
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Mluvíme s rodinami o tom, co od sebe navzájem potřebujeme 
Zejména	na	počátku	(školního	roku,	škol-
ní	docházky	nebo	ještě	před	vstupem	dí-
těte	 do	 školy),	 ale	 i	 v	 průběhu	 školního	
roku	zjišťujeme,	 jakou	představu	o	vzdě-
lávání	svého	dítěte	a	vzájemné	spolupráci	
se	školou	 rodiče	mají.	 Zároveň	otevřeně	
sdělujeme	naše	představy	a	záměry.	Do-
mluvte	 si,	 jakým	 způsobem	budete	 udr-
žovat	kontakt.	(Krejčová,	ed.,	2005,	s.	9)

	„Spolupráce	s	rodiči	by	měla	začít	 ještě	
dřív,	než	dítě	poprvé	vstoupí	do	první	tří-
dy	základní	školy.	U	rodičů	se	tím	posiluje	
pocit,	že	spolupráce	je	nedílnou	a	samo-
zřejmou	 součástí	 návštěvy	 dítěte	 v	 této	
škole,	dokonce	její	nepsanou	povinností.	
V	situaci,	kdy	následně	vznikne	problém,	
lze	těžit	z	předcházející	pozitivní	spoluprá-
ce	 (před	 vstupem	do	 školy	 nebo	 na	 sa-
mém	 začátku	 nebývají	 obvykle	 zásadní	
problémy),	 kterou	 škola	 systematicky	
budovala	od	prvního	ročníku.	Jestliže	se	
škola	teprve	v	situaci	výchovného	problé-
mu	 seznamuje	 s	 rodiči,	 snaží	 se	 s	 nimi	
navázat	kontakt,	úkoluje	je	a	vlastně	hned	
je	 nucena	 si	 stěžovat	 a	 řešit	 nepříjem-
nosti,	jde	o	velmi	sporné	východisko	pro	
pozitivní	řešení	problému.	Jestliže	 je	žák	
ve	vyšším	ročníku,	měl	by	se	učitel	zori-
entovat	rovněž	ve	způsobech	komunikace	
a	 spolupráce	 s	 rodiči	 u	 předcházejících	
učitelů.	Někteří	mohli	komunikovat	s	ro-

diči	 takovým	způsobem,	že	ti	 jsou	 i	vůči	
novému	 učiteli	 velmi	 ostražití	 nebo	 do-
konce	negativně	naladěni.	

Základní	 princip	 spolupráce,	 který	 musí	
rodiče	 pociťovat	 od	 prvního	 setkání,	 je	
společný	 zájem	 na	 nejlepším	 fungování	
a	 maximálních	 výsledcích	 dítěte.	 Rodič	
musí	 cítit,	 že	 ho	 učitel	 respektuje	 jako	
partnera,	 rovnocenného	 odborníka,	 při-
jímá	 i	 jeho	 dítě	 a	 současně	 je	 nastaven	
na	to,	aby	pomáhal	jemu	i	dítěti.	V	otáz-
kách	 edukace	 není	 totiž	 většího	 znalce,	
než	je	učitel.	

Každá spolupráce však musí vycházet 
z rovnoprávného vztahu obou stran, byť 
zákon stále ještě dává silnější pozici 
škole. někteří učitelé z nepochopení 
své role i z jakési hodně vyčpělé tradice 
přistupují k rodičům spíš jako k podří-
zeným a absolutním laikům na výchovu 
a vzdělání, a tedy i jako k trpným a po-
slušným vykonavatelům jejich představ. 
Jestliže rodiče nesouhlasí, namítají 
nebo se jen ptají, pokládají to div ne 
za drzost. na druhé straně není realis-
tické ani férové, když rodiče každý den 
předají dítě škole a domnívají se, že tím 
naplnili veškeré povinnosti týkající se 
vzdělávání.“ (Mertin	 a	 Krejčová,	 2013,	 
s.	90)



25

MáMe sPOlečný ZáJeM  
aneB O čeM POTřeBuJeMe KOMuniKOVaT?

Zjišťování	a	pochopení	toho,	co	jednotlivé	
strany	od	komunikace	potřebují	a	očeká-
vají,	 je	 nezbytným	předpokladem	 zdařilé	
komunikace.	 Co	 tedy	 rodiče	 nejčastěji	
potřebují	sdělit	škole?	Jaké	informace	ro-
diče	potřebují	vědět	od	školy?	To	zjišťo-

valy	průzkumy	Perfect	Crowd	(2011)	pro	
projekt	Rodiče vítáni	(Feřtek,	2011,	s.	3)	
a	také	Hladíková	ve	výzkumu	na	devíti	ZŠ	
pro	diplomovou	práci	Spolupráce učitele 
s rodiči žáků (Hladíková,	2011,	s.	49).	

Kdy kontaktují rodiče školu z vlastní iniciativy? 
(Hladíková)

O čem si rodiče přejí být informováni?  
(Feřtek)

Jak	se	dítěti	ve	škole	daří?

problémy	s	klasifikací	(12	%)

podezření	na	šikanu	(9	%)

prospěch	dítěte	(88	%)

chování	dítěte	(81	%)

nedostatky	a	slabé	stránky	dítěte	(77	%)

nadání,	jeho	silné	stránky	(69	%)

začlenění	dítěte	do	třídního	kolektivu	(54	%)	

Co	se	děje	ve	škole?	A	co	z	toho	vyplývá	pro	doma?

nedostatek	informací	(24	%)

rady,	jak	postupovat	v	domácí	přípravě	(20	%)

způsob	výuky	(70	%)

vzdělávací	filozofie	školy	(36	%)

Organizační	informace

nemoc	dítěte	(93	%) akce	školy	(65	%)

nabídka	volnočasových	aktivit	(63	%)

podrobnosti	o	výletech	(51	%)

Z	 uvedených	 průzkumů	 vyplývá,	 že	 ko-
munikace	 ze	 strany	 rodičů	 probíhá	 pře-
devším	ohledně	organizačních	záležitostí,	

klasifikace,	když	si	rodiče	neví	rady	nebo	
když	potřebují	něco	 (zpravidla	nepříjem-
ného)	řešit.	

4.1. 



co sdělují učitelé

I	ze	strany	učitelů	je	kontakt	s	rodinou	mo-
tivován	většinou	podobně.	„Nejvíce	učitelů	
kontaktuje	 rodiče,	 pokud	 se	 jim	 na	 práci	
žáka	 něco	 dlouhodobě	 nelíbí,	 jako	 dru-
hý	 častý	 důvod	 kontaktu	 je	 chování	 žáka	
a	problémy	s	klasifikací.	Dále	učitelé	mají	
snahu	o	komunikaci	s	rodiči	kvůli	podezře-
ní	na	šikanu	a	z	důvodu	kázeňského	tres-
tu.“	(Hladíková,	2011,	s.	63)	

Tento	 přehled	 můžeme	 doplnit	 také	 vý-
stupy	z	naší	pilotáže,	kdy	se	v	odpovědi	
na	otázku:	„Co jako učitelé (rodičům) nej-
častěji sdělujeme?“	objevilo	následující:

 ∙ známky,

 ∙ zprávy	–	co	se	ve	škole	bude	dít,	orga-
nizační	informace,	akce	školy,

 ∙ negativní	informace	–	např.	poznámky.

Jak	 od	 učitelů,	 tak	 od	 rodičů	 zazněl	 zá-
roveň	 názor,	 že	 vzájemně	 vyhledávají	
komunikaci	 primárně,	 když	 je	 problém.	
Pokud	komunikace	neprobíhá,	vychází	se	
z	toho,	že	vše	je	normální,	tedy	v	pořádku.		
Na	 konzultace	 tedy	 rodiče	 nejsou	 zváni,	
když	není	problém.	

Ve	 srovnání	 s	 tím,	 co	 si	 učitelé	 vybavili	
jako	 hlavní	 důvody	 kontaktování	 rodičů,	
vůbec	 nezazněly	 informace	 o	 způsobu	
výuky	 nebo	 vzdělávací	 filozofii	 školy.	
Následující	 příklad	 přitom	 ukazuje,	 že	
na	metody	a	filozofii	vzdělávání	školy	ro-
diče	naráží	ve	chvíli,	kdy	nerozumí	tomu,	
co	 vlastně	 děti	 ve	 škole	 dělají,	 a	 nejsou	
schopni	s	nimi	dělat	domácí	úkoly	nebo	
je	jinak	podpořit	v	učení.

cO ROdiče POTřeBuJí VěděT?  
PříKlad geneTicKé MeTOdy čTení
Představujeme	příklad	z	pilotního	semináře,	kte-
rého	se	účastnily	učitelky	a	samostatně	také	ma-
minky	žáků.	V	části	pro	rodiče	se	maminky	inten-
zivně	věnovaly	genetické	metodě	čtení,	které,	jak	
se	zdá,	dostatečně	neporozuměly.	

Co	se	jedna	z	maminek	o	metodě	dozvěděla?

„Na	začátku	schůzek	bylo	řečeno:	budeme	pra-
covat	metodou	genetického	čtení,	 jistě	všichni	
víte,	 jak	 to	 funguje.	A	nikdo	na	 to	nereagoval.	
Tak	 jsem	 si	 říkala,	 jestli	 jsem	 si	 něco	 asi	 ne-
načetla,	 tak	 jsem	 taky	 mlčela.	 Řekli,	 čte	 se	
m.a.m.a.,		ale	co	pak	s	tím	dál?“

Pokud	 rodiče	 nemají	 dostatečné	 informace	
o	metodě,	může	být	pro	ně	obtížné	děti	podpořit	 

například	u	domácích	úkolů:	„Naše	děti	se	učí	
čtení	genetickou	metodou.	Jednou	přišla	dcera	
s	 úkolem,	 kde	 bylo	 pět	 obrázků,	 k	 nimž	měly		
děti	přiřadit	slovo.	Na	jednom	z	obrázků	byla	ně-
jaká	kytka.	Věděla	jsem	tehdy,	že	umí	teprve	pět	
písmenek	a	K	tam	nebylo.	Lámali	jsme	si	s	tím	
hlavu	celá	rodina,	až	 jsem	potkala	známou,	co	
s	tou	metodou	pracuje,	a	ta	mi	říká:	,To	je	přece	
astra!‘	To	tedy	podle	mě	není	úkol	pro	prvňáka.“

Ve	 stejné	 škole	 postupuje	 jiná	 paní	 učitelka	
takto:	„Píšu	vždycky	rodičům	zprávy	o	tom,	co	
děláme,	jak	to	děláme	a	co	od	rodičů	potřebuji.	
Dělám	to	docela	polopaticky,	prostě	takový	ná-
vod	pro	rodiče	a	vysvětlení,	proč	je	to	důležité.“	
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Rodiče a učitelé spolu nejčastěji po-
třebují komunikovat o organizačních 
záležitostech, prospěchu a výkonu dětí 
ve škole a o jejich chování – na těchto 
věcech se shodnou. 

další spektrum potřeb od toho, kdy se 
učitelům něco nelíbí, až po to, kdy rodi-
čům chybí informace, je značně nejas-
né, a právě proto zde také vzniká řada 
nedorozumění. 

Pro	zdárnou	partnerskou	a	transparentní	
komunikaci	 je	 nutná	 výměna	 informací	

o	 očekáváních	 rodičů	 i	 učitelů.	 Ať	 už	 se	
jedná	 o	 očekávání	 z	 hlediska	 výchovy,	
vzdělávání	nebo	i	běžného	fungování	ško-
ly.	Pro	konkrétní	školy	a	interakce	je	třeba	
si	vždy	individuálně	a	explicitně	očekávání	
ověřit.	V	 rámci	pilotáže	 jsme	se	zaměřili	
na	 to,	 jaká	 očekávání	 a	 jaké	 potřeby	 se	
u	učitelů	a	rodičů	nejčastěji	objevují.	Pře-
hled	zároveň	doplňujeme	výsledky	jiných	
studií	 a	 průzkumů,	 abychom	 tak	 mohli	
představit	 základní	 rámec	 komunikace	
rodičů	a	učitelů.	

co rodič potřebuje?

Níže	představíme	výstupy	diskuze	 z	pilotního	 semináře,	 doplněné	o	poznatky	 z	 odborné	
literatury	(Rabušicová	a	Pol,	1996,	s.	113,	citováno	podle	Krejčová,	ed.,	2005,	s.	16):

Partnerský přístup
Rodiče	 ocení,	 pokud	 je	 s	 nimi	 jednáno	
jako	s	partnery,	jimž	je	nabídnuta	vstřícná	
podpora	a	pomoc	při	řešení	nestandard-
ních	situací	a	nastalých	problémů.	Rodiče	
také	ke	spolupráci	motivuje,	pokud	učitel	
ocení	 jejich	 snahu	 spolupracovat	 a	 při-
pravit	dítě	na	vyučování.	

Bezpečí a spokojenost dítěte
Rodiče	 ocení,	 pokud	 budou	 vědět,	 že	 je	
ve	 škole	 jejich	 dítě	 v	 bezpečí	 a	 že	 učitel	
má	 zájem	 na	 tom,	 aby	 jejich	 dítě	 bylo	
spokojené.	 Rodiče	 vnímají,	 zda	 je	 per-
sonál	 školy	 k	 nim	 a	 jejich	 dětem	 vlídný	
a	vstřícný.	Je	důležité	budovat	vzájemnou	
důvěru.		

důležité informace včas
Rodiče	 potřebují	 dostávat	 důležité	 infor-
mace	včas.	Potřebují	mít	přehled	o	tom,	
kde	 jaké	 informace	 najdou,	 na	 koho	 se	
mohou	obrátit,	pokud	něco	neví.	

Představy o vzdělávání a kompetence 
školy
Rodiče	potřebují	vědět,	co	jim	škola	může	
zajistit,	co	může	děti	naučit	a	kde	naopak	
její	možnosti	končí,	aby	nedocházelo	k	si-
tuaci,	 kdy	 si	 rodiče	 myslí,	 že	 děti	 musí	
doma	 „doučovat“.	 Rodiče	 také	 potřebují	
vědět,	 jakým	 způsobem	 bude	 jejich	 dítě	
rozvíjeno	a	podněcováno	ke	zvídavosti.			

hranice
S	 předchozím	 bodem	 souvisí	 také	 po-
třeba	hranic	a	jasných	pravidel.	Co	škola	
od	rodiče	potřebuje?	Kdy	rodiče	skutečně	
potřebuje?			
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Rodiče	podle	Petláka	také	dále	očekávají:

 ∙ „rovné	zacházení,	aby	děti	neměly	po-
cit	křivdy,	že	jsou	učiteli	nesympatické	
apod.,

 ∙ aby	 bylo	 jejich	 dítě	 podporováno	
ve	vzdělávání,

 ∙ pomoc	 učitele,	 vstřícnost	 při	 řešení	
problémů	s	chováním	nebo	studijními	
výsledky	žáka,

 ∙ zodpovědný	a	individuální	přístup	k	je-
jich	dítěti,

 ∙ že	učitel	velmi	zodpovědně	a	objektivně	

hodnotí	žáka	a	je	ochotný	jim	vysvětlit	
důvody	 svého	 přístupu	 k	 žákovi,	 pří-
padně	jaké	jsou	jeho	intervence,

 ∙ vysokou	 kvalifikovanost	 a	 využívání	
nejen	didaktických,	ale	 i	ostatních	do-
vedností	učitele,	

 ∙ důraz	 nejen	 na	 didaktické	 aspekty	 vy-
učování,	ale	i	na	jeho	emoční	stránku,

 ∙ zájem	 školy	 o	 neformální	 spolupráci	
s	rodiči.“	(citováno	podle	Čapek,	2013,	
s.	22)

Souhrn	těchto	očekávání	dává	jasný	přehled	o	tom,	jaká	témata	budou	rodiče	oslovovat,	
a	dává	tak	škole	možnost,	aby	se	na	tyto	diskuse	dobře	připravila.

PORadna ROdiče VíTáni
Význam	 hranic,	 kompetencí	 a	 představy	 rodičů	 o	 vzdělávání	 ukazuje	 také	 to,	 co	 rodi-
če	často	 řeší	 v	 internetových	poradnách,	např.	na	portálu	www.rodicevitani.cz/rubrika/ 
pro-rodice/poradna:	

Kolik poznámek při podmínečném vylou-
čení mohu ještě dostat, než budu vylou-
čen?	(27.	11.	2013)

Mohu jako rodič nějak zabránit nucení dětí 
do jídla ve školní jídelně?	(22.	11.	2013)

Je stanoven maximální počet hodin v týd-
nu na SOŠ? 	(6.	10.	2013)	a	s	tím	souvi-
sející Je možné se bránit, když škola pře-
kračuje zákonem stanovený počet hodin 
výuky za týden?	(3.	10.	2013)

Výše	zmíněné	příklady	otázek	signalizují,	
že	 rodiče	 nejsou	 dostatečně	 seznámeni	
s	tím,	jak	škola	funguje,	jaká	má	pravidla	
a	co	je	v	ní	důležité.

Internetová	poradna	projektu	Rodiče vítáni 
(www.rodicevitani.cz)
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Rodiče	 navíc	 potřebují	 vědět,	 že	 jejich	
dítě	je	ve	škole	v	bezpečí,	a	potřebují	být	
včasně	a	dostatečně	 informováni	o	cho-

du	 i	 vzdělávacím	 přístupu	 školy.	 Pokud	
takové	 informace	 průběžně	 a	 pravidelně	
dostávají,	jsou	velmi	spokojení:

I	drobná	pozitivní	změna	v	komunikaci,	pravidelnost	a	jasné	informace	pomohou	rodičům	
lépe	se	zorientovat	v	tom,	co	dítě	dělá,	a	zjistí,	jak	ho	mohou	podpořit.	Naopak,	když	rodi-
čům	informace	chybí,	jsou	nejistí	a	ztrácí	ke	škole	důvěru.	

co potřebuje učitel? 

Dobrá	spolupráce	mezi	 rodičem	a	učite-
lem	není	v	žádném	případě	založena	pou-
ze	na	znalosti	potřeb	rodičů.	Je	samozřej-
mě	důležité	zohlednit	také	potřeby	učitelů,	
aby	mohli	dobře	vykonávat	svoji	práci.	Je	
třeba,	aby	učitelé	vnímali	a	reflektovali	jak	
vlastní	potřeby,	tak	to,	co	potřebují	od	ro-
dičů.	Níže	představujeme	potřeby	učitelů,	
jak	je	reflektovali	na	našich	kurzech.

Podobně	jako	u	rodičů	se	i	u	učitelů	ob-
jevuje:	

 ∙ potřeba	úcty,	 respektu,	oceňování	od-
vedené	práce	a	podpora	 ze	strany	 ro-
dičů,

 ∙ potřeba	 budování	 vzájemné	 důvěry	
–	učitelky	si	s	 tím	spojují	 také	 to,	aby	
i	rodiče	plnili	dohodnuté	požadavky,	

 ∙ snaha	a	zájem	o	řešení	problémů,	ak-
tivní	spolupráce	a	hlavně	dosažitelnost	
rodičů,

 ∙ aby	rodiče	znali	a	respektovali	jejich	pra-
vidla	(pravidla	učitelů/pravidla	školy).	

JaKý sTyl KOMuniKace ROdiče OceňuJí?
V	rámci	pilotáže	rodiče	zmiňovali	různé	způsoby	komunikace,	které	oceňují:

 ∙ „S	 komunikací	 s	 paní	 učitelkou	 jsem	
moc	 spokojená.	 Komunikuje	 e-maily,	
jednou	týdně	píše,	co	děti	dělají.“	

 ∙ „Paní	 učitelka	 komunikuje	 e-maily,	
chválí	 a	 všeobecně	 nekárá.	 Snaží	 se	
s	 dětmi	 komunikovat	 nad	 rámec	 vy-
učování.“

 ∙ „Když	byly	děti	v	první	třídě,	dostávali	
jsme	e-mailem	od	paní	učitelky	úkoly.	
Psala	nám	přesně,	co	mají	dělat	a	také,	
abychom	to	dětem	neříkali.	Bylo	to	ale	
pro	nás	dobré,	věděli	jsme,	co	dítě	dělá	
a	má	dělat,	 a	mohli	 jsme	 to	kontrolo-
vat,	 a	 zároveň	 šlo	 o	 to,	 aby	 bylo	 dítě	
samostatné.“
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Obě	strany,	učitelé	 i	 rodiče,	od	sebe	na-
vzájem	 očekávají	 partnerský	 přístup.	
Často	 ale	 chybí	 představa	 o	 tom,	 jak	 je	
možné	v	různých	situacích	či	konfliktech	
jednat,	jak	si	potřeby	a	očekávání	vyjasnit.	
Opět	se	tedy	dostáváme	k	našim	úvodním	
principům.	Učitelky	a	učitelé,	 školy	 i	 ro-

diče	od	sebe	navzájem	potřebují	respekt,	
partnerský	přístup	a	také	ocenění,	snahu	
a	zájem	o	řešení	situace	dítěte,	stanovené	
hranice	a	pravidla	–	na	 těchto	základech	
může	vzájemná	komunikace	stát.	

„To je přece jasné všem“  
aneb implicitní, tedy nevyřčená očekávání

Častou	 překážkou	 pro	 zdařilou	 komuni-
kaci	jsou	implicitní,	tedy	nevyřčená	a	ne-
naplněná	 očekávání.	Mnohdy	 totiž	 slepě	
přepokládáme,	že	náš	komunikační	part-
ner	„to	přece	ví“.		

Rozdílná	očekávání	mohou	souviset	 i	 se	
společenskými	změnami	a	změnou	v	kul-
tuře	školy	(viz	kapitola	6).	Někteří	učitelé	
často	vzpomínají	na	to,	jak	byly	dříve	děti	
vzornější,	dávaly	více	pozor	a	posloucha-
ly.	 Také	 si	 pamatují,	 že	 se	 rodiče	 o	 děti	
více	starali,	trávili	s	nimi	více	času.	Prav-
dou	je,	že	vzhledem	k	pracovnímu	vytížení	
dnes	většina	rodičů	vyzvedává	děti	kolem	
páté	hodiny	nebo	i	později.	Také	styl	vý-

uky	a	pozice	dětí	ve	společnosti	se	mění.	
Nelze	 proto	 předpokládat,	 že	 očekávání,	
která	jsme	si	vytvořili	vůči	škole	nebo	vůči	
rodičům	před	dvaceti	lety,	se	dnes	setkají	
s	pochopením.	

Jaký	je	tedy	rozdíl	mezi	očekáváními	a	po-
třebami?	Proč	je	zapotřebí	mluvit	o	potře-
bách	a	nejen	o	očekáváních?	Jak	vyjádřit,	
co	pro	dobrou	spolupráci	skutečně	potře-
bujeme?	

Podívejme	se	na	výsledky	existujícího	prů-
zkumu	 (Rabušicová	 a	 Pol,	 1996,	 s.	 113,	
citováno	podle	Krejčová,	2005,	s.	16)	a	je-
jich	srovnání	s	našimi	poznatky	z	pilotního	
kurzu.
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OčeKáVání VeRsus POTřeBy

V	některých	případech	se	očekávání	kryjí	
s	potřebami.	Tam,	kde	očekávání	přesa-
hují	skutečné	potřeby,	je	těžké	zasahovat	
v	 rámci	profesionálních	kompetencí	uči-
tele.	Níže	uvádíme	některá	očekávání	ro-

dičů,	jež	se	vztahují	ke	škole	a	k	učitelům,	
a	 k	 tomu	doplňujeme,	 kdy	 se	 očekávání	
kryjí	s	potřebami	a	kdy	je	třeba	vysvětlit,	
jaké	potřeby	tato	očekávaní	mohou	skrý-
vat:	

Očekávání rodičů vztahující se ke škole a k učitelům7: 

 ∙ chci poradit, co mám dělat, když s dí-
tětem není něco v pořádku.	Konkrétní	
potřeba.

 ∙ chci, aby učitel měl rád moje dítě. 
S	 tímto	 očekáváním	 se	 dá	 jen	 těžko	
pracovat,	není	totiž	jasné,	co	se	za	ním	
skrývá.	Je	 to	skutečně	náklonnost,	 co	
dítě	od	učitele	potřebuje?	Potřebujeme,	
aby	 se	 měli	 všichni	 rádi,	 nebo	 stačí,	
když	 se	 budeme	 vzájemně	 respekto-
vat?	 Toto	 očekávání	 je	 pro	 konkrétní	
činnosti	učitele	bezcenné.	Mít	rád	není	
nic,	 co	 by	 mohl	 profesionál	 zajistit	
v	rámci	své	práce.

 ∙ učitel má dítě naučit vše bez domá-
cích úkolů a bez problémů.	 Jasné	
očekávání	 pravděpodobně	 spojené	
s	potřebou,	aby	rodiče	nemuseli	trávit	
čas	s	dítětem	nad	učením.	V	rámci	sbí-
rání	 našich	 kazuistik	 jsme	 však	 k	 po-
dobnému	 očekávání	 nedospěli.	 Téma	
domácích	úkolů	se	ale	objevilo	opako-
vaně.	Rodiče	často	chodí	domů	pozdě	
večer,	a	tak	nechtějí	veškerý	volný	čas	
trávit	 s	 dětmi	 vypracováváním	 úkolů.	
Nicméně	chápou,	že	je	třeba	se	dětem	
do	určité	míry	věnovat.	Otázku	domácí	
přípravy	 jistě	 vnímá	 každý	 rodič	 jinak	
s	ohledem	na	svoji	vlastní	zkušenost	se	
vzděláním.	

 ∙ učitel má vyřešit problémy ze školy 
ve škole.  Co	se	skrývá	za	 tímto	sdě-
lením?	Vychází	 to	 snad	 z	 toho,	 že	 to,	
co	 se	 děje	 s	 dítětem	 ve	 škole,	 nemá	
nic	společného	s	jeho	dalším	životem?	
Jaké	 konkrétní	 problémy	 mohou	 mít	
rodiče	na	mysli?	Znamená	to	snad,	že	
vůbec	 nechtějí	 vědět,	 co	 se	 ve	 škole	
děje?

 ∙ Očekávám, že učitel vše naučí dítě 
ve škole a nemám to za něj dělat já 
doma.		Zde	se	jedná	o	konkrétní	očeká-
vání,	že	učitel	odvede	svou	práci	dobře	
a	probere	a	vysvětlí	ve	škole	dětem	do-
statečně	potřebnou	látku.

 ∙ učitel má zprávy o dítěti podávat 
soukromě a taktně.		Toto	je	konkrétní	
potřeba,	z	níž	je	jasné,	co	konkrétně	se	
má	dělat.

 ∙ učitel má být ve všem spravedlivý. 
Co	 znamená	 být	 spravedlivý?	 Toto	 je	
zhruba	stejný	požadavek,	jako	aby	měli	
učitelé	děti	 rádi.	Neříká	nic	o	 tom,	 jak	
se	má	chovat	učitel	k	dětem.

 ∙ ať škola neobtěžuje a nezatěžuje ro-
diče.	Není	jasné,	co	to	konkrétně	zna-
mená,	 každý	 si	 jistě	 pod	obtěžováním	
představí	něco	jiného.

7	 Tučné	odrážky	z:	Rabušicová	a	Pol,	1996,	s.113	citováno	podle	Krejčová,	2005.



32

Očekávání učitelů vztahující se k rodičům: 

 ∙ Vytváření pozitivního rodinného pro-
středí.	Toto	očekávání	je	velmi	nekon-
krétní	a	bezobsažné.	Pro	každou	rodinu	
je	totiž	pozitivní	trochu	jiné	prostředí.

 ∙ Péče o školní práci dětí a jejich kont-
rola.	Toto	je	konkrétní	potřeba.

 ∙ Zajištění toho, aby děti nosily do školy 
pomůcky.	Zcela	konkrétní	požadavek.

 ∙ Zájem rodiče o setkávání s učitelem. 
Konkrétní	 potřeba	by	 v	 tomto	případě	
byla	 dosažitelnost	 rodiče,	 když	 s	 ním	
učitel	potřebuje	mluvit.	

 ∙ Plnění požadavků učitele.	Jakých?	Je	
nutné,	aby	požadavky	byly	jasné	a	sro-
zumitelné.

V	následujících	komunikačních	tipech	se	proto	zaměříme	více	na	potřeby	(učitelů	i	rodičů)	
a	na	to,	a	co	konkrétně	mohou	znamenat	pro	spolupráci.	Tento	způsob	uvažování	nám	
totiž	pomůže	vykličkovat	ze	sítě	nevyřčených	očekávání,	o	kterých	si	myslíme,	že	„je	to	
přeci	jasné“.	

sděluJTe sVá OčeKáVání KOnKRéTně

Jak	 rozsáhlá	 a	 přesná	 mohou	 být	 oče-
kávání	 pedagogů	 od	 rodičů?	 Přinášíme	
shrnutí	 rozhovoru	 s	 jedním	 pedagogem	
prvního	stupně.	Jak	sám	uvádí,	takto	ex-
plicitně	je	před	rodiči	zatím	nezjevil:	

„Vstup	do	školy	 je	natolik	velká	událost,	
že	 si	 myslím,	 že	 by	 to	 rodina	 neměla	
brát	 na	 lehkou	 váhu.	 Se	 vstupem	 dítěte	
do	 školy	by	 se	měly	 v	 jeho	 životě	uvést	
v	 činnost	 nějaké	 rituály	 –	 ve	 chvíli,	 kdy	
dítě	například	dostává	domácí	úkol,	mělo	
by	mít	v	rodině	stanoveno,	kdy	se	domácí	
úkol	bude	dělat,	mělo	by	 to	mít	nějakou	
pravidelnost,	mělo	by	se	to	odehrávat	na	
jednom	místě,	u	jeho	pracovního,	psacího	

stolu,	mělo	by	to	být	v	klidu,	mělo	by	si	
před	 tím	dát	 třeba	svačinu,	a	 teprve	po-
tom	si	 jít	 hrát.	 Je	 ale	možné,	 že	 přijdou	
děti	 a	 nejdřív	 si	 potřebují	 pohrát,	 aby	 si	
odpočinuly	–	tohle	je	individuální	a	rodiče	
své	děti	znají.	Měli	by	je	naučit	se	připra-
vovat	do	školy	tím,	že	projdou	rozvrh	na	
druhý	 den	 a	 večer	 se	 podívají	 do	 tašky,	
zda	 tam	 jsou	učebnice,	 které	budou	po-
třebovat.	Zda	mají	na	výtvarnou	výchovu	
to,	co	tento	týden	zrovna	mají	mít.	Rituály	
jsou	 velice	 důležitým	 momentem	 neje-
nom	v	životě	dětí,	ale	celé	rodiny.	A	škola	
je	natolik	velké	sousto,	 že	se	 to	nemůže	
neprojevit	v	rodinných	rituálech.“	



JaK VyJasniT, cO OčeKáVáMe, a PředeVšíM cO POTřeBuJeMe?
„…	Je	velmi	důležité	s	rodiči	tato	očeká-
vání	 podrobně	 prodiskutovat	 již	 v	 době,	
kdy	 přihlašují	 své	 dítě	 do	 školy.	 Přede-
jdeme	 tak	 následným	 neshodám,	 bari-
érám	 v	 komunikaci	 a	 zbytečným	 nedo-
rozuměním.	Důležité	 je	 zeptat	se	 rodičů,	
co	 od	 školy	 očekávají,	 jak	 si	 představují	
úspěšný	program,	 jaké	 jsou	 jejich	poža-
davky	 na	 přístup	 učitelů	 k	 jejich	 dítěti.“	
(Krejčová,	n.d.,	s.	7)	

Jednou	z	možností,	jak	iniciovat	komunikaci	
na	 téma	„očekávání“,	 je	vytvořit	 „dohodu“	
mezi	 rodinou	 a	 školou.	 Dohoda	 obsahuje	
očekávání,	 na	 kterých	 se	 rodiče	 s	 učiteli	
shodnou.	Pro	každou	rodinu	může	být	zně-
ní	dohody	jiné,	odvislé	od	jejích	konkrétních	
potřeb,	individuálních	a	časových	možností.	
(Krejčová,	n.d.,	s.	7)	Tím,	že	si	na	začátku	
školního	roku	s	rodiči	jako	partnery	vyjasní-
me	očekávání,	potřeby	a	pravidla,	se	může-
me	vyhnout	řadě	nepříjemností.

4.2. 

dOhOda MeZi ROdinOu a šKOlOu (Krejčová,	n.d.,	s.	7)
Závazky učitelů:
Slibujeme,	že	budeme:
 ∙ jednat	s	každým	dítětem	i	jeho	rodinou	individuálně,
 ∙ plánovat	návštěvu	rodiny	doma	v	čase,	který	pro	ni	bude	přijatelný,
 ∙ pravidelně	posílat	zprávy,	informační	dopisy,
 ∙ pořádat	informativní	rodičovská	setkání,
 ∙ k	dispozici	při	vašem	ranním	příchodu	a	odpoledním	vyzvedávání	dítěte	ze	školy,
 ∙ zachovávat	pravidla	důvěrnosti	vůči	vaší	rodině,
 ∙ poskytovat	vašemu	dítěti	pozitivní	atmosféru,	
 ∙ poskytovat	vašemu	dítěti	činnosti	přiměřené	jeho	věku,
 ∙ pravidelně	informovat	vaši	rodinu	o	pokrocích	a	úspěších	dítěte,
 ∙ okamžitě	informovat	vaši	rodinu	o	případných	úrazech	či	o	onemocněních	dítěte,
 ∙ připravovat	situace,	v	nichž	bychom	vám	dali	příležitost	účastnit	se	práce	ve	třídě,
 ∙ dělat	všechno	pro	to,	abyste	se	cítili	v	naší	škole	vítáni.

Závazky rodičů:
Slibuji/slibujeme,	že	budu/budeme:
 ∙ doprovázet	ráno	dítě	do	školy	a	pomáhat	mu	připravit	se	na	den	ve	třídě,
 ∙ v	dohodnutém	čase	dítě	ze	školy	vyzvedávat,
 ∙ trávit	určitý	čas	ve	třídě,	bude-li	to	možné,
 ∙ pomáhat	ve	třídě,	
 ∙ přítomen/přítomni	při	dohodnutých	návštěvách	v	domácnosti,
 ∙ oblékat	své	dítě	přiměřeně	počasí	a	situaci,
 ∙ informovat	učitele	o	obavách	spojených	s	našim	dítětem,
 ∙ poskytovat	důležité	informace	o	zdravotní	stavu	našeho	dítěte,
 ∙ číst	všechny	informace	zaslané	domů,
 ∙ číst	informace	umístěné	na	„rodičovské	nástěnce“,
 ∙ docházet	co	nejčastěji	na	rodičovské	schůzky,	
 ∙ vyjadřovat	své	návrhy	vztahující	se	k	chodu	školy.	

Podpis	rodičů......................................	 												
Datum................

Podpis	učitelů.....................................	 	
Datum................
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Smlouvy	 s	 rodiči,	 resp.	 individuální	 vý-
chovný	 plán,	 jsou	 prosazovány	 MŠMT	
od	roku	2011	a	průzkumy	z	pilotního	ově-
řování8		i	dosavadní	zkušenosti	škol	uka-
zují,	že	se	jedná	o	velmi	užitečný	nástroj,	
pokud	je	s	ním	pracováno	živě	a	nejde	jen	
o	formalitu.	

Pro	úspěch	smluv	 je	důležité,	aby	se	 je-
jich	uzavírání	účastnilo	dítě,	rodič	i	učitel	
společně	 a	 aby	 se	 jednalo	 o	 společnou	
smlouvu,	 nikoliv	 jednostranné	 nařízení,	
které	musí	druhá	strana	přijmout.	Smlou-
va	by	měla	definovat	 jak	očekávání	rodi-
čů,	 tak	 očekávání	 ze	 strany	 školy.	 Dále	
konkrétní	 časový	 plán	 a	 indikátory	 pro	

vyhodnocení	 jeho	 naplňování.	 Smlouva	
by	 měla	 fungovat	 jako	 preventivní	 pro-
středek.

Více	 informací	 k	 individuálnímu	 vzdě-
lávacímu	 plánu	 naleznete	 na	 webových	
stránkách	MŠMT	nebo	na	webu	projektu	
Rodiče vítáni.9 

Každopádně	 platí,	 že	 téma	 očekávání	
a	potřeb	je	zapotřebí	vyjasnit	hned	na	za-
čátku	roku.		

Jinou	alternativou	než	smlouva	může	být	
vyjasnění	a	vysvětlení,	případně	společná	
definice	pravidel	mezi	rodinou	a	školou.	  

PRaVidla – PROč JsOu důležiTá?
V	rámci	pilotního	semináře	 jsme	v	souvislosti	 s	 tématem	komunikace	škol	s	 rodinami	
opakovaně	naráželi	na	téma	pravidel.	Byly	 to	diskuse	o	tom,	kdo	zná	a	nezná	pravidla,	
kdo	 je	dodržuje	a	kdo	ne.	Povzdechem,	který	 jsme	zaznamenali	několikrát,	byly	pozdní	
příchody.	Obvykle	stížnost	vypadá	takto:

 ∙ „Někteří rodiče opakovaně zaspí, vedou 
dítě pozdě do školy a ještě se tváří, jako 
by se nechumelilo. Ještě jsou pomalu 
uražení, že se nám to nelíbí. Oni mají 
doma to svoje jedno dítě a jemu se tře-
ba ráno nechce, ale my jich tam máme 
30. Kam bychom přišli, kdyby všichni 
chodili pozdě?“	 (Učitelka	 z	 pilotního	
kurzu,	parafráze)

 ∙ „Nedůslednost při přípravách se pak 
v některých případech může propojit 
s nedůsledností ve škole a celý systém 
se začne rozpadat. Jedna z responden-
tek, která učila i na jiné škole, vzpomí-
nala, jak tam měla ve třídě problema-
tického žáka, který permanentně chodil 
pozdě na výuku. Ředitel stále sliboval, 
že si pozve jeho rodiče, ale nikdy to ne-
udělal. A tak postupně nechodil pozdě 
jen jeden problematický žák, ale přidali 
se k němu i ostatní. A i to byl nakonec 
jeden z důvodů, proč respondentka za-
čala hledat místo na jiné škole.“	(Moree,	
2013,	s.	122)

8	 Souhrnná	závěrečná	zpráva	z	dvouletého	pokusného	ověřování	Individuálního	výchovného	programu	(smlouvy	
s	rodiči)	(původně	Individuální	výchovný	plán),	Národní	ústav	pro	vzdělávání	(říjen	2013).	Souhrnná	závěrečná	
zpráva	PO	IVýP	-	http://www.msmt.cz/file/32875/.		

9	 Metodické	doporučení	pro	práci	s	Individuálním	výchovným	programem	v	rámci	řešení	rizikového	chování	žáků		
http://www.msmt.cz/file/32879/	 a	 Smlouvy	 s	 rodiči	 -	 http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/smlouvy-s-rodici
-proc-se-jich-nebat/.

4.3. 
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Obvyklá	je	i	nespokojenost	učitelů	s	tím,	
že	se	děti	neumí	chovat	–	„nejsou	k	tomu	
z	domova	vedené“.

Správné	nastavení	pravidel	je	pro	úspěšnou	
spolupráci	škol	a	 rodin	klíčové.	To	ale	za-
hrnuje,	aby	byla	pravidla	srozumitelná,	pří-
větivá	a	pokud	možno	společně	vytvořená.	

„Pravidla	mají	obrovský	význam.	Ten	vy-
chází	ze	základních	potřeb	každého	z	nás.	
Potřebujeme	se	cítit	bezpečně,	abychom	
se	 mohli	 pouštět	 do	 objevování	 nových	
témat	 a	 do	 společné	 činnosti.	 Tohoto	
bezpečí	 lze	docílit	srozumitelně	formulo-
vanými	 pravidly,	 které	 se	 zčásti	 týkají	
organizačních	 prvků	 a	 zčásti	 vztahových	
prvků.	 Často	 se	 bohužel	můžeme	 setkat	
se	rčením,	že	pravidla	 jsou	od	toho,	aby	

se	 porušovala.	 To	 je	 samozřejmě	 ne-
smysl,	který	vychází	z	naprostého	nepo-
chopení	 principu	 pravidel.	 Ta	 rozhodně	
nemají	 za	 úkol	 nám	 komplikovat	 život,	
i	 když	 některá	 tak	 vypadají.	 Smyslupl-
ná	 a	 pro	 všechny	 závazná	 pravidla	 nám	
pomáhají	 budovat	 bezpečné	 prostředí	
zejména	 ve	 vztahové	 rovině.	 To	 spočívá	
v	prožívané	jistotě,	že	vím,	co	se	ode	mne	
očekává,	co	mohu	očekávat	od	ostatních,	
a	vím,	jak	se	bránit,	když	se	mi	něco	ne-
líbí.	 Takto	 nahlížená	 pravidla	 můžeme	
nazvat	také	otevřenou	komunikací.“	(Čáp,	
2013,	s.	77)	

Pravidla	zajistí	bezpečný	a	přehledný	rámec	
komunikace	pro	všechny.	Jak	tedy	pravidla	
co	nejlépe	nastavit	a	komunikovat?	

Znají rodiče pravidla školy?

Aby	byla	pravidla	funkční,	musí	být	pro	všechny	srozumitelná.	Všichni,	kterých	se	pravidla	
týkají	–		vedení,	učitelé,	rodiče,	žáci	–	by	jim	měli	rozumět	stejně.	Zároveň	by	mělo	být	
všem	vysvětleno	a	všichni	by	měli	rozumět	tomu,	proč	jsou	pravidla	pro	školu	důležitá	
a	hlavně	smysluplná.	

Pravidla	je	třeba	vysvětlovat	srozumitelně	a	nejlépe	v	souvislosti	s	jejich	významem.

 ∙ Když	 se	 podíváme	 zpět	 na	 příklad	
s	 pozdním	 příchodem	 žáka:	 je	 důleži-
té	 rodičům	 i	 dětem	 vysvětlit,	 jaký	má	
pozdní	příchod	význam	pro	chod	školy.	
Vyučovací	 hodina	 je	 časově	omezená,	
učitel	 má	 připravený	 plán	 na	 hodinu,	

který	 potřebuje	 stihnout.	 Pravidelné	
nebo	časté	chození	pozdě	může	průběh	
hodiny	výrazně	narušit.	Učitel	nemůže	
nad	 pozdním	 příchodem	mávnout	 ru-
kou	nebo	ho	zlehčovat	ani	relativizovat	
naopak	potřebuje	být	důsledný.	

Aby	pravidla	byla	srozumitelná,	je	dobré	je	vysvětlovat	s	ohledem	na	chod	školy,	na	to,	co	
má	vliv	na	průběh	vyučování	a	také	na	pravidla	vztahující	se	k	bezpečnosti	dětí.		
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„To je přece ve školním řádu“ 

Mezi	 učiteli	 se	 často	 objevují	 stížnosti,	
že	 rodiče	 přece	 všechna	 pravidla	 mají	
ve	 školním	 řádu	 na	 internetu,	 akorát	 je	
nečtou,	protože	školu	neberou	vážně.	Ale	
ruku	na	srdce	–	kdo	četl	školní	řád	z	uči-
telského	 sboru?	 Kdo	 čte	 pečlivě	 interní	
směrnice	 zaměstnavatele	 nebo	 provozní	
řád	budovy,	kde	pracuje?	Známe	obchod-
ní	podmínky	naší	banky	nebo	telefonního	
operátora?

Někde	existuje	praxe,	že	rodiče	dostanou	
pravidla	 v	 písemné	 podobě	 na	 začátku	
školního	 roku	 a	 tato	 podepíší.	 Nicméně	
efekt	může	být	podobný	jako	s	výše	zmí-
něnými	 obchodními	 podmínkami	 bank	
a	operátorů.	

A	 i	kdybychom	školní	 řád	nakrásně	četli	
a	podepsali	–	rozumíme	mu?	Rozumíme	
mu	všichni	stejně?	

Forma,	kterou	 jsou	zpravidla	školní	 řády	
psány,	 je	velmi	složitá	 (právnická	a	plná	
paragrafů),	 nelze	 proto	 reálně	 očekávat,	
že	 jim	 všichni	 porozumí,	 natož	 pak,	 že	
stejně.	

Pokud	 tedy	 chceme,	 aby	 byl	 školní	 řád	
skutečně	 podporou	 školy,	 dětí	 i	 rodičů,	
dbejme	na	tato	doporučení:

 ∙ Je vždy jasné, co pro nás konkrétní 
opatření znamená?

 ∙ Čím srozumitelnější školní řád bude, 
tím lépe bude vymahatelný!  

 ∙ Sepišme nejdůležitější pravidla pro každo- 
denní chod školy na jednu A4. 

 ∙ Stačí 10 přehledných bodů – ostatní 
může být vysvětleno v příloze.

 ∙ Mějme sepsané postupy pro řešení 
stížností.

Tvorba pravidel

Podle	 Čápa	 by	 pravidla	 měla	 být	 for-
mulována	 pozitivně.	 Měla	 by	 tedy	 říkat,	
co	máme	dělat,	nikoliv	co	dělat	nemáme.	
Pravidla	je	také	vhodné	formulovat	ve	for-
mě	„já“,	tím	pak	budou	vnímána	více	jako	
osobní	 závazek	 než	 infinitiv,	 zákaz	 nebo	
příkaz.	V	neposlední	řadě	by	pak	pravidel	
nemělo	být	příliš	mnoho.

 ∙ Pozitivní	 nastavení	 pravidel	 –	 mís-
to	 „nelítej,	 neřvi,“	 můžeme	 napsat	
„choďte	tak,	abyste	neublížili	sobě,	ani	
nevystavili	 nebezpečí	 ostatní,	 mluvte	
tak,	aby	vám	bylo	rozumět,	ale	abyste	
umožnili	totéž	i	ostatním.“

 ∙ Pokud	formulujeme	pravidla	negativně,	
neříkáme,	 co	 je	 třeba	 dělat,	 jen	 co	 je	
třeba	nedělat,	ale	co	s	takovou	informa-
cí?	Pokud	někomu	řekneme:	„chovejte	
se	slušně“,	co	to	znamená?		



PříKlad sROZuMiTelných PRaVidel na Zš KunRaTice

V	jednom	přehledném	dokumentu	jsou	uvedena	práva	žáků,	rodičů	i	učitelů.	Jednoznačný	
nadpis	 upozorňuje	 na	 esenci	 sdělení,	 více	 se	 čtenář	 dozví	 ve	 vysvětlení.	 Uvádíme	 zde	
stručný	výtah:

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče)
1)	 Znáte	žákovský	řád?	

Vedou-li	 rodiče	žáky	v	duchu	žákovského	školního	řádu,	pak	by	neměly	vznikat	mezi	školou	 
a	rodinou	vážné	rozdíly	v	působení	na	dítě.	Rodiče	dbají	na	přípravu	žáků	do	školy,	pravidelně	
kontrolují	 jejich	školní	práci	–	oceňují	úspěchy	a	podpoří	při	neúspěchu.	Vhodně	 reagují	na	
zápisy	v	žákovské	knížce	a	její	pravidelnou	kontrolu	potvrzují	podpisem.

2)	 Rodiče	mají	právo	se	zúčastnit	vyučování,	být	seznámeni	s	nároky	a	s	hodnocením	–	klasifikací	
žáků,	zúčastnit	se	práce	školní	samosprávy.	Při	návštěvě	školy	svým	jednáním	přispívají	k	po-
zitivní	atmosféře	ve	škole.	Na	požádání	učitele	či	ředitele	školy	se	dostaví	do	školy.

3)	 Rodiče	odpovídají	za	školní	docházku	svých	dětí...

4)	 Dodržujte	pravidla	omlouvání	nepřítomnosti	žáka	ve	škole	a	na	školních	akcích...

5)	 Škola	má	oznamovací	povinnost	–	chráníme	děti!...

6)	 Třídní	schůzky	a	konzultace...

7)	 Máme	ŠKOLSKOU	RADU,	GRÉMIUM	RODIČŮ,	spolupracujeme	s	O.S.	PATRON...

8)	 Rodiče,	podporujte	školu,	kam	chodí	Vaše	děti...

Práva a povinnosti učitelů a dalších zaměstnanců školy
1)	 Zásadně	dodržovat	partnerský	vztah	k	žákům	a	k	jejich	rodičům,	respektovat	Úmluvu	o	právech	

dítěte.

2)	 Dbát	a	dodržovat	zásady	bezpečnosti	práce,	požární	a	civilní	ochrany.	Před	akcemi	vyžadujícími	
poučení	žáků	vždy	toto	prokazatelným	způsobem	provést.

3)	 Při	hodnocení	a	klasifikaci	žáků	se	řídit	vnitřní	normou:	Pravidla	pro	hodnocení	výsledků	vzdě-
lávání	žáků	v	souladu	se	Školním	vzdělávacím	programem	pro	základní	vzdělávání	„KUK“.

4)	 Dodržovat	pracovní	povinnosti	a	pracovní	náplně	pedagogických	a	nepedagogických	pracovní-
ků	školy.

5)	 Dodržovat	plán	školy	a	akce	své	i	žáků	cestou	vedení	školy	zanést	do	plánu	školy	minimálně	14	
dní	předem.

6)	 Být	informován	o	veškerém	dění	ve	škole	a	tohoto	dění	se	účastnit.

7)	 Vyjádřit	své	názory	ke	všem	problémům	ve	škole.

Plné	znění	na:	ZŠ	Kunratice.	Školní	žákovský	řád.
(http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/dokumenty/2013/2013_
08-skolni_zakovsky_rad.pdf)
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Důležité	 je	 také	 pravidla	 neměnit	 a	 mít	
je	 dobře	 promyšlená.	 Když	 už	 ale	 dojde	
k	situaci,	kdy	je	třeba	pravidla	změnit,	 je	
třeba	zajistit,	aby	o	změně	věděli	všichni,	
a	je	třeba	jim	vysvětlit,	proč	nyní	budeme	
dělat	 něco	 jinak,	 než	 bylo	 dříve	 řečeno.	
(Čáp,	2013,	s.	78)

Do	 tvorby	 pravidel	 je	 dobré	 zapojit	 také	
přímo	žáky	a	rodiče.	„Pokud	se	zúčastně-
ní	na	tvorbě	podílí,	tak	se	výrazně	zvyšuje	
pravděpodobnost,	že	budou	tato	pravidla	
i	dodržována.“	(Čáp,	2013,	s.	78)	Samo-
zřejmě,	 že	 rámcové	 podmínky	 pro	 chod	
školy	 jsou	 dané	 zákonem	 a	 současně	 je	
nejlépe	 dokážou	 posoudit	 pedagogo-

vé	 coby	 profesionálové.	 Nicméně	 jistě	
existuje	 řada	 pravidel	 týkající	 se	 vztahů	
ve	škole	a	toho,	jak	spolu	jednat,	do	kte-
rých	se	mohou	zapojit	i	žáci	a	rodiče	nebo	
u	kterých	alespoň	vytvoříme	prostor	pro	
diskusi.	

Pokud	zapojíme	rodiče	do	vytváření	pra-
videl	 nebo	 jim	 alespoň	 dáme	 možnost,	
aby	je	v	případě	potřeby	společně	s	námi	
mohli	rozvíjet	a	upravovat,	dostáváme	se	
ke	 třetímu	 kritériu	 kvalitní	 spolupráce,	
tedy	k	zapojování	rodičů	do	rozhodování	
o	škole.	

Všechno od začátku
Na	 vysvětlení	 a	 případnou	 diskusi	 o	 pravi-
dlech	by	si	měla	škola	na	začátku	školního	
roku	vyhradit	dostatek	času.	Zahrnuje	to	také	
postupy	pro	řešení	možných	problémů.

Pro	 třídní	 učitele	 nebo	 ředitele	 je	 dobrá	
příležitost	 vysvětlit	 společně	 s	 pravidly,	
jaké	 hodnoty	 jsou	 pro	 školu	 důležité	
a	jaký	styl	spolupráce	si	škola	přeje.	Může	
to	usnadnit	do	budoucna	spoustu	komu-
nikačních	problémů.	

 ∙ Například	na	první	třídní	schůzce	v	no-
vém	roce	klidně	může	zaznít	něco	jako:		
„Možná	 spolu	 nebudeme	 souhlasit,	
možná	si	budete	myslet,	že	jsem	hlou-
pá,	ale	pokud	to	budete	říkat	před	dět-
mi,	tak	to	komplikujete	především	jim.	
Přijďte	raději	přímo	za	mnou	a	řekněte	
mi,	pokud	budete	chtít	něco	řešit...“

JaK BudOVaT důVěRu
„My	 než	 získáme	 důvěru	 někomu	 svěřit	 dítě,	
to	 trvá	dýl.	Ale	pan	učitel	Dvořák	si	nás	získal	
hned	na	první	schůzce,	kdy	řekl,	že	nesnáší	lež	
a	výmluvy	a	že	mu	můžeme	vždycky	říct	pravdu.	
A	pak	řekl,	že	když	třeba	někdo	nebude	mít	pení-
ze	na	výlet,	ať	za	ním	klidně	přijde	a	řekne	mu	to,	
že	mu	rád	půjčí.	Pak	se	stalo,	že	holka	nechtěla	
chodit	 do	 školy,	 brečela,	 že	 se	 jí	 tam	 nechce 

a	 že	 chodit	 nebude.	 Tak	 jsem	 zvedla	 telefon	
a	řekla	mu	to	po	pravdě.	On	řekl,	že	 je	rád,	že	
jsem	mu	 řekla	pravdu	a	 že	 ten	problém	spolu	
začneme	řešit.	On	 taky	nedopustí	šikanu	nebo	
nespravedlnost,	vím,	že	je	ve	škole	holka	v	bez-
pečí.“		
(maminka	žákyně	1.	ročníku	–	kazuistika	z	pro-
jektu	Ententýky)
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KOMuniKace – JaK na TO? 

V	 rámci	 realizovaných	 pilotních	 kur-
zů	 a	 hledání	 vhodných	 kazuistik	 jsme	
sestavili	 přehledy	 tipů,	 jak	 se	 úspěšně	
vypořádat	 s	 obtížnými	 komunikačními	
situacemi.	Jednotlivé	tipy	se	týkají	nasta-
vení	komunikace	školy	s	rodiči	a	přípravy	
komunikačních	strategií	pro	 řešení	důle-
žitých	otázek.	

Mějte připravený transparentní (vždy 
stejný) postup řešení „problémů“ ve ško-
le,	tedy	zejména	jak	funguje	vzájemné	in-
formování	(mezi	učiteli,	směrem	k	vedení).	
Mějte	ve	škole	domluvený	jednotný	přístup	
řešení	 nedorozumění	 (není	 dobré,	 pokud	
jeden	kolega	ke	stejnému	problému	řekne	
„A“	a	druhý	„B“).	Lze	snadno	odvodit,	že	
nejčastěji	 budou	 řešeny	 situace	 v	 oblasti	
klasifikace	a	chování.	

co by si škola měla s rodiči vyjasnit hned na začátku?

Rodiče	by	měli	mít	přehled	o	tom,	na	koho	
se	obrátit	při řešení otázek klasifikace, 
chování apod.	Můžete	pro	rodiče	připra-
vit	návod	nebo	mapu,	na	koho	se	obrátit	
v	případě	otázek.

Postup	by	měl	být	jasný	ze	školního	řádu	
nebo	můžete	rodičům	připravit	informač-
ní	leták.

Při	přípravě	postupu	je	třeba	zohlednit:

 ∙ s kým se spojit nejdříve?	Kdo	je	za	co	
zodpovědný	–	konkrétní	učitel,	třídní	uči-
tel,	výchovný	poradce,	ředitel?	V	jakém	
pořadí	se	na	jednotlivé	osoby	obracet?	
Proč	někoho	nepřeskočit	a	nejít	rovnou	
za	 ředitelem?	Kdo	 řeší	otázky	chování,	
kdo	otázky	klasifikace,	nebo	jiné?

 ∙ S	 tím	 souvisí	 také	 to,	 že	 ve	 škole	 by	
měl	být	zaběhnutý	interní	systém	toho,	
o	čem	informujeme	vedení	školy.	Vede-
ní	by	mělo	být	vždy	informováno	o	tom,	
co	se	děje,	kdy	se	blíží	situace	nějakého	

řešení	tak,	aby	se	mohlo	za	učitele	po-
stavit,	na	situaci	se	připravit.

 ∙ co říká ke konkrétní otázce	 (klasifika-
ce,	chování,	docházka)	školní řád	nebo	
další	dokumenty	(např.	preventivní	pro-
gram)?	 Mohou	 tyto	 informace	 rodiče	
snadno	 najít?	 Byli	 s	 nimi	 seznámeni	
na	začátku	roku?

 ∙ Kdy jsou konzultační hodiny? Kdy	nej-
lépe	do	školy	přijít?	Jak	si	domluvit	ter-
mín	s	konkrétním	učitelem?	Kdy	se	 to	
učitelům	skutečně	nehodí	a	nebudou	se	
moci	rodičům	věnovat?

 ∙ Je	 jasně	 nastaveno,	 za jaké situace 
informuje škola rodiče,	 např.	 ohled-
ně	 klasifikace	 nebo	 při	 problémech	
s	 chováním,	 šikanou.	 Informuje	 škola	
průběžně	o	chování	žáků?	Mají	 rodiče	
pocit,	 že	 jejich	dítě	 „je	 trápeno“	 jiným	
dítětem?	Co	mají	dělat?	Jak	 informaci	
ověřit?	Na	 koho	 se	obrátit?	 Jak	 škola	
postupuje	při	podezření	na	šikanu?	

4.4. 
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na KOhO se OBRáTiT? Schéma	znázorňuje	příklady	otázek	a	témat,	se	kterými	se	rodiče	
mohou	obracet	na	konkrétní	osoby	nebo	instituce.	Každá	škola	si	samozřejmě	kompeten-
ce	jednotlivých	zaměstnanců	nastavuje	sama,	jedná	se	o	příklad.

ROdič
Třídní učiTel/Ka
 ∙ chování žáka (nesnáze, rady, stížnosti)  

a klima třídy,
 ∙ zprostředkování komunikaci nebo odkázání 

na další kolegy, případně vedení,
 ∙ osobnostní záležitosti žáka včetně rodin-

ných záležitostí, které mají vliv na školu, 
 ∙ prospěch žáka ve škole obecně,
 ∙ omluvenky a další admin. záležitosti.

učiTel/Ka (PředMěTu)
 ∙ známky v předmětu,
 ∙ náplň učiva,
 ∙ konkrétní domácí úkoly.

PReVenTisTa/ PReVenTisTa 
(koordinátor/ka prevence)
 ∙ prevence „rizikových“ situací (šikana, 

alkohol, drogy, kyberšikana...)

VýchOVná PORadKyně/ VýchOVný PORadce
 ∙ důvěrné konzultace pro děti i rodiče,
 ∙ podpora ve výchovných otázkách,
 ∙ kariérové poradenství.

ZásTuPci řediTele/řediTelKy
 ∙ koncepce vzdělávání – často jsou  

rozdělené kompetence pro I. nebo  
II. stupeň, znáte je?

řediTel/Ka 
 ∙ stížnosti, které se nevyřeší  

na nižší úrovni,
 ∙ otázky fungování školy.

ZřiZOVaTel 
 ∙ otázky spojené s provozem školy,
 ∙ docházka dětí do školy – obecně,
 ∙ kvalita vzdělávání.

česKá šKOlní insPeKce 
 ∙ kvalita a naplňování školní vzdělávacího 

programu,
 ∙ školský zákon/vyhlášky ministerstva,
 ∙ škola vystavuje děti rizikům,
 ∙ zásadní selhání školy.
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Obecné tipy k jednání

Rodičovská	 setkání	 a	 konzultace	 plánu-
jeme	v	době,	která	 rodině	vyhovuje.	Dá-
váme	 rodičům	možnost	vybrat	si	 termín	
setkání	 z	 několika	 navržených	 variant,	
rodiče	se	mohou	zapisovat	do	harmono-
gramu	konzultací.	(Krejčová,	2005,	s.	10)

Jednání	 s	 rodičem	 ohraničte	 též	 vhod-
nými prostory, zajistěte příjemnou at-
mosféru	–	nabídněte	rodiči	kávu,	 je	také	
dobré	nesedět	v	průvanu.	Rozhodně	váž-
né	věci	neřešte	mezi	dveřmi,	ve	třídě	před	
ostatními	 rodiči/učiteli	 (pokud	 do	 akce	
nejsou	 zapojeni).	 Dodejte	 místu	 jednání	
význam	i	detaily.	

Podle	 zásad	 aktivního	 naslouchání	 platí:	
„Vytvořme	vhodné	podmínky	pro	rozho-
vor,	 vyberme	 klidné	 místo	 bez	 rušivých	
vlivů,	dejme	jasně	najevo,	že	na	rozhovor	
máme	dost	času	a	budeme	se	věnovat	jen	
vyprávějícímu.“	(Hladíková,	2011,	s.	12)

 ∙ Stanovte	si	jasný časový rámec,	vyjas-
něte	si	na	začátku,	kolik	máte	času.	In-
formujte	rodiče,	že	pořídíte	zápis,	který	
jim	dáte	k	dispozici.

 ∙ než skončíte, domluvte se, jak bude-
te pokračovat příště, jaké konkrétní 
kroky podniknete, jaké cíle jste si 
stanovili.	Pro	řešení	konkrétní	situace	
si	stanovujte	tzv.	SMART	cíle,	tedy	cíle,	

Když ROdiče neVědí, na KOhO se OBRáTiT…

Honzík	se	často	pere	s	Liborem,	synem	paní	Motyčkové.	Libor	si	stěžuje	mamince,	že	ho	
Honzík	provokuje,	ničí	mu	věci,	a	když	se	Libor	brání,	tak	to	nakonec	odnese	sám	(paní	
učitelka	mu	vynadá).	Situace	se	opakuje	často,	proto	se	paní	Motyčková	rozhodne	vzít	
situaci	do	vlastních	rukou.	Zajde	do	šatny	a	s	Honzíkem	si	„promluví“.	Po	této	„promluvě“	
děti	přijdou	do	třídy	zaražené,	tvrdí,	že	paní	Motyčková	křičela	na	Honzíka	v	šatně.	Infor-
mace	se	dostala	mezi	učitele,	děti	o	tom,	co	se	stalo,	mezi	sebou	mluvily	a	Honzík	byl	
značně	zaražený,	až	ho	ostatní	chlácholili…	Na	scénu	přichází	také	Honzíkova	maminka,	
která	volá	do	školy,	aby	zjistila,	co	se	stalo.	Kdo	na	Honzíka	křičel?	Do	školy	volá	také	
Liborova	matka,	aby	škole	vysvětlila,	že	naprosto	klidně	klukům	domluvila.	Co	s	takovou	
situací	udělá	škola?		

Jak to řešit?

Škola	 si	 sesbírá	 dostupné	 informace	od	 všech	 stran,	 na	 schůzku	 s	 rodiči	 pozve	 třídní	
učitelku,	 výchovnou	poradkyni,	 případně	 ředitelku.	Dále	 je	 dobré	 promyslet	 –	 co	 chce	 
a	potřebuje	rodič?	Co	chce	a	potřebuje	škola?	

Pro	schůzku	s	rodiči	je	pak	dobré	mít	jasnou	strategii,	kde	si	stanovíme:	časový	rámec,	
jasný	cíl	 (co	chceme	řešit	a	čeho	chceme	dosáhnout),	vysvětlit	důvody	postupu	školy,	
psát	si	zápis,	shrnout	si	výstupy	a	stanovit	si	plán	do	budoucna.
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které	jsou	konkrétní	(specific),	měřitel-
né	(measurable),	dosažitelné	(attainab-
le),	odpovídající	 (relevant)	a	ohraniče-
né	v	čase	(time-bound).	Vytyčte	si	cíle,	
které	můžete	splnit	–	neslibujte.	

 ∙ Rozhovoru	 dodáte	 vážnost,	 když	
z	 něj	 povedete zápis.	 Zápis	 zároveň	
bude	 sloužit	 jako	 kontrola	 pro	 bu-
doucí	 plnění	 cílů/stanovených	 úkolů.	 

Pokud se rozhovor nedaří  

Plán	B	–	ústupový	plán;	je	dobré	mít	při-
pravené	záchranné	strategie,	např.:

„Nechcete rovnou mluvit s výchovným 
poradcem?“

„Myslíte, že to vyřešíme spolu, nebo 
u toho chcete raději paní ředitelku?“

„Víte, to je těžké, podle školního řádu 
bych o tom měla informovat paní ředitel-
ku, tak bych ji přivítala.“

co může komunikaci podpořit a co naopak ne?

Jaký	postoj	a	jaká	sdělení	mohou	podpořit	partnerskou	komunikaci	a	hodí	se	tedy	do	ka-
ždé	situace:

 ∙ chápeme	 –	 vyjadřujeme	 pochopení	
pro	druhého.	Respektujeme,	že	rodiče	
vychovávají	děti,	jak	umí	nejlépe.	

 ∙ Oceňujeme druhého  –	 	 je	 dobré	 ro-
diče	 ocenit	 za	 to,	 že	 přišli	 společně	
řešit	 konkrétní	 situaci,	 stejně	 tak	 je	
dobré	 učitele	 ocenit	 za	 jejich	 práci.	 
I	 když	 přijde	 naštvaný	 rodič,	můžeme	
ho	 pochválit	 za	 to,	 že	 dorazil	 (nikoliv	
ironicky!).	 To,	 že	 se	 objevil,	 ukazuje,	
že	má	zájem	na	řešení	situace,	udělal	si	
čas,	aby	přišel,	dokonce	do	celé	situace	
investoval	 tolik	 energie,	 že	 se	 rozčílil.	
„To je dobře, že jste přišel.“

 ∙ uznáváme potřeby	 druhého.	 „Vidím, 
že vás něco trápí, jsem rád, že jste to 
přišel řešit.“	 Uznání	 je	 dobré	 projevit	
právě	ve	chvíli,	kdy	je	situace	dramatic-
ká	a	jeden	z	řečníků	zvyšuje	hlas.

 ∙ druhého neshazujeme, ani neočerňu-
jeme.

 ∙ Vyřešíme to společně –	 je	 třeba	 dát	
najevo,	 že	 řešení	 je	 ve	 společné	 režii,	
není	 to	 nic	 jednostranného.	 Takto	 se	
snažíme	 rozhovor	 také	uvozovat:	 „Jak 
to spolu vyřešíme?“		Dáváme	si	pozor,	
abychom	v	rámci	řeči	nepolarizovali	–	
není	to	vy	proti	mně,	ale	MY:	„Co s tím 
uděláme?“

 Je	 dobré	 apelovat	 na	 to,	 že	 rodiče 
i škola mají společný cíl	–	dobro	dí-
těte,	 pojďme	 společně	 domluvit,	 jak	
jej	 zajistit.	Dávejme	najevo	partnerství	
v	řešení	problémů.	Dívejme	se	do	bu-
doucnosti:	 „Já se s vámi chci domlu-
vit, jak to můžeme vyřešit?“ „Co my 
dva s tím uděláme?“ „Rozumím tomu, 
chceme to samé, ale děláme to každý 
jinou cestou, pojďme se domluvit...“
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 ∙ sdělujeme informace, ze kterých je 
zřejmé, co od druhého požadujeme. 
Jasně	 sdělujeme	 konkrétní	 možnosti	
řešení	 vzniklé	 situace,	 nečekáme,	 že	
je	něco	„přece	jasné“	a	že	si	to	„přece	
musí	 domyslet“.	 Při	 jednání	 musíme	
být	 konkrétní	 a	 explicitní.	 Snažíme	 se	
mluvit	věcně.

	 Na	 některé	 výroky	 např.:	 „váš	 syn	 je	
dobrý“,	 „nedává	 pozor“,	 „vyrušuje“,	
„provokuje“,	může	být	pro	rodiče	těžké	
reagovat.	 Tato	 sdělení	 jsou	 neuchopi-
telná,	 neboť	 konkrétně	 nepopisují,	 co	
se	děje,	a	dávají	prostor	rozvinutí	bujné	
fantazie.	Něco	jiného	je	říct	místo	„vy-
rušuje“:	 „váš	 syn	 si	 povídá	 v	 hodině	
se	 spolužáky“,	 nebo	 „během	 výuky	
najednou	začne	křičet	a	vyskakuje“.	To	
jsou	 	 konkrétní	popisy,	 se	 kterými	 lze	
pracovat.	Snažme	se	proto	vysvětlit,	co	
přesně	od	druhého	potřebujeme.

 ∙ Mluvíme za sebe. Vyhýbejme	se	obec-
nému	my,	oni,	ono	se	to... 

 ∙ staráme se o sebe. V	 rozhovoru	
a	v	interakci	známe	svoje	hranice	a	hlí-
dáme	si	je.	Pokud	potřebujeme	podpo-
ru	nebo	více	času,	zajistíme	si	to,	požá-
dáme	kolegy/vedení	o	pomoc.	

 ∙ Zajistíme si podporu.	Pokud	vyhodno-
tíme,	že	nechceme	situaci	řešit	s	rodiči	
sami,	 zajistíme	 si	 podporu	 –	 kolegy,	
výchovného	 poradce	 nebo	 ředitele.	
Nedopusťme	 přesilovku. Pokud	 se	 při	
rozhovoru	 nebudeme	 cítit	 dobře,	 těž-
ko	se	nám	podaří	dosáhnout	kýženého	
výsledku.

	 Pokud	 nás	 příchod	 rodiče	 překvapí	
a	potřebujeme	čas	rozmyslet	si,	jak	bu-
deme	 postupovat,	 nebo	 se	 prostě	 jen	

zklidnit,	můžeme	 rodiče	 poprosit,	 zda	
by	chvíli	počkal,	a	jít	se	třeba	na	chvíli	
projít.	 „Ještě moment počkejte, mu-
sím odnést něco do ředitelny,“	 (tento	
postup	nám	umožní	získat	trochu	času	
na	promyšlení	dalších	kroků).		

 ∙ snažíme se rodiče hned neodmítnout,	
pokud	ale	opravdu	nemáme	čas	s	ním	
nic	 řešit,	ani	nejsme	připraveni,	odká-
žeme	je	na	konzultační	hodiny.	Odmít-
nutí	musí	být	zdvořilé:	„Já se vám budu 
rád/a věnovat, pokud přijdete zítra.“

 ∙ Začínejme něčím pozitivním –	najdě-
me	na	začátek	řešení	něco	pozitivního:	
„To je dobře, že jste přišla/přišel.“ Rodi-
če	vychovávají	děti	nejlépe,	jak	umí,	ale	
nemají	 vysokou	 školu	 rodičovskou	 – 
hrozí	„Pavlovův	reflex“	při	 řešení	pro-
blémů.	

 ∙ „Zaměřujeme se na silné stránky ro-
diny a poskytujeme jí pozitivní zpět-
nou vazbu. Zdůrazňujeme	silné	stránky	
rodiny	 a	 dosažené	 úspěchy.	 Dáváme	
rodinám	 najevo,	 že	 si	 ceníme	 jejich	
spolupráce	a	zapojení	ve	 třídě.“	 (Krej-
čová	a	Kargerová,	2003,	s.	150)	

 ∙ Vyvarujme se otázky Proč? Zavání	ob-
viňováním	a	vyvolává	u	rodičů	potřebu	
sebeobhajování.	V	rozhovoru	nejde	o	to	
„vyhrát“,	ale	vyjednat	co	nejlepší	řešení	
pro	obě	strany.	Raději	se	zeptejme:	„Jak 
tomu mám rozumět? Co tím myslíte?“ 

 ∙ Jsme si vědomi svých hranic. Škola	
je	 služba,	 ale	 učitelé	 nejsou	 sloužící	 –	
je	 určitý	 a	 omezený	 rámec	 povinností	
a	 kompetencí	 školy,	 toho	 si	 musí	 být	
vědomy	 obě	 strany,	 více	 detailů	 také	
v	části	Hranice	profese	a	Pravidla	školy. 
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	 V	praxi	se	často	stává,	že	se	v	komuni-
kaci	 rodičů	se	školou	spory	přesunou	
do	 osobní	 roviny.	 Přitom	 při	 pohledu	
na	přehled	očekávání	je	jasné,	v	jakých	
dimenzích	 se	 komunikace	 a	 jednotli-
vé	 pozice	 partnerů	 budou	 pohybovat.	
Pokud	 se	 v	 rámci	 konkrétních	 situací	
budeme	vždy	vracet	k	tomu,	 jaké	jsou	
potřeby	 a	 očekávání	 naše	 i	 partnera,	
můžeme	 dříve	 společně	 dojít	 ke	 kon-
struktivnímu	řešení	a	vyjít	si	navzájem	
vstříc.	

 ∙ nepodléháme afektu aneb Co si to 
dovolujete?!

	 Nebereme	 si	 útoky	 rodičů	 osobně.	
S	 rodičem	mluvíme	 z	 role	 učitele,	 ni-
koliv	 sám	 za	 sebe.	 Pokud	 se	 situace	
vyhrotí,	 je	 to	 střet	 rolí,	 nikoliv	 osobní	
konflikt.	Proto	nikdy	nepoužívame	vý-
razy	 jako:	 „Co si to dovolujete?“ Ne-
přiléváme	olej	do	ohně.	Na	podobnou	
otázku	nemůžeme	čekat	rozumnou	od-
pověď.	 Když	 rodič	 přichází,	 projevuje	
tím	zájem,	i	když	je	naštvaný,	proto	se	
ho	snažíme	pochválit	a	zklidnit.	„To je 
dobře, že jdete, vidím, že jste naštvaný.  
Pojďme se bavit o tom, co s tím udě-
láme.“	 Je	 třeba	 porozumět	 tomu,	 co	
rodič	potřebuje.

	 Existuje	 řada	situací,	kdy	 je	učitel	kon-
frontován	 s	 výroky	 typu:	 „Jak jste si 
dovolila dát mojí dceři trojku na vy-
svědčení?“	 V	 naší	 pilotní	 skupině	 tuto	
situaci	zdárně	vyřešili	věcným	argumen-
továním.	Doporučujeme	ukázat	rodičům	
práce	dítěte,	průměrný	prospěch	a	zdů-
vodnit	naše	rozhodnutí.

 ∙ Předáváme fakta, nikoliv dojmy. Vždy 
popisujeme,	co	se	skutečně	stalo	a	jaký	

to	má	význam	pro	chod	školy.	Dáváme	
si	pozor,	abychom	se	vyvarovali	osob-
ních	 dojmů	 a	 hodnocení.	 Jsme	 si	 vě-
domi,	že	v	hodnocení	druhých	hrají	roli	
následující	percepční	klíče:
 • vzhled,
 • naše	dřívější	zkušenost,
 • podobnost	s	někým,	koho	známe,
 • stereotypy,
 • oblečení,
 • gesta,
 • podle	sebe,	soudím	tebe...	.

	 Jednotlivé	vlastnosti	posuzujeme	podle	
vlastního	hodnotového	klíče.	Někdy	si	
o	 druhém	 fabulujeme	 celý	 příběh	 jen	
na	základě	omezených	vstupních	infor-
mací.	 Je	 třeba	si	 toto	uvědomit	 a	při-
pustit	si,	že	naše	závěry	se	nemusí	vždy	
setkávat	s	realitou.	

	 Stačí	 jedna	 charakteristika,	 která	 se	
nám	na	druhém	nelíbí,	a	následně	mů-
žeme	získat	dojem,	že	„už	o	něm	něco	
víme“.

	 Pokud	si	uvědomíme,	jak	systém	hod-
nocení	 funguje,	můžeme	 ohlídat	 sami	
sebe.	

	 Popisujeme,	 co	 vidíme	 (pozorování,	
emoce,	interpretace).



45

a na co si dát ještě pozor? 
 ∙ snažme se druhému porozumět	–	for-
mulujme	vlastními	slovy	námitky	part-
nera,	aby	bylo	jasné,	že	jim	rozumíme.

 ∙ Tvrzení bez věcných důkazů nevy-
dávejme za argumenty	 –	 jde	 pouze	
o	naše	osobní	mínění.

 ∙ Rozlišujme informace s reálným pod-
kladem a typu „myslím si“.	Svůj	názor	
můžeme	rodičům	pouze	nabídnout,	ne	
jim	ho	nutit.

 ∙ nebojme se s rodiči hovořit ani o ne-
příjemných otázkách, nevyhýbejme 
se kritice a uznejme svoji chybu –	ne-
zamlčujme,	nezevšeobecňujme,	neuhý-
bejme.	Reagujeme	na	to,	oč	nás	druhá	
strana	žádá	a	co	potřebuje	zjistit.	Není	
třeba	se	ospravedlňovat,	jde	o	to	si	to	
vysvětlit.	

 ∙ nesnažme se mít za každou cenu po-
slední slovo.

 ∙ nenechme rozhovor odbočit od tématu.

 ∙ Závěr, ke kterému jsme došli, sepíše-
me formou zápisu.

 ∙ Rozhovor s rodiči by rozhodně neměl 
být veden jednostranně.	 Všichni	 zú-
častnění	mají	právo	vyjádřit	své	názory.

 ∙ nesnižujme osobní důstojnost druhé 
strany.

 ∙ Mějme na paměti, že i když jsme vy-
studovaní pedagogové, nejsme chyt-
řejší než rodiče.	A	pokud	takový	pocit	
přeci	jen	máme,	rozhodně	jej	nedávej-
me	najevo.

 ∙ nemluvme s rodiči jako s dětmi.

 ∙ nedomýšlejme si nevyřčené, pozor 
na stereotypy.

Jednotlivé	 body	 vychází	 z	 doporučení	Vališo-
vé	(citováno	podle	Hladíková,	2011,	s.	10-11)	
a	textu	Čapka	(Čapek,	2013,	s.	131-138).

cVičení: JaK si O lidech VyTVáříMe dOJMy?
Trénink pozorování

Zkuste	 odpozorovat	 jednu	 jednoduchou	 situaci	 ve	 třídě.	 Následně	 ji	 popište	 kolegovi.	
Striktně	přitom	oddělujte	přesné	pozorování	 (dva	chlapci	 stáli	proti	 sobě,	 jeden	mluvil	
hodně	nahlas	atd.)	od	emocí	(bylo	to	strašné)	a	vlastní	 interpretace	(Pepa	chtěl	uhodit	
Honzu),	které	vás	napadají.	Často	si	totiž	pleteme	pozorování	a	sdělování	faktů	s	emoce-
mi,	které	cítíme	a	následnou	interpretací,	což	je	vlastně	hodnocení	dané	situace.	Rodičům	
bychom	měli	sdělovat	popisným	jazykem	naše	pozorování,	nikoliv	náš	emoční	stav	nebo	
naše	dojmy	o	tom,	co	se	vlastně	stalo.	(Cvičení	z		pilotáže)
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JaK na TO?  PříKlad: Když ROdiče nehOVOří česKy

Na	 tomto	místě	 bychom	 rádi	 uvedli	 pří-
klad,	jak	komunikovat	s	rodiči,	kteří	přišli	
do	 ČR	 z	 jiné	 země.	 To	 je	 situace,	 která	
může	 být	 pro	 řadu	 učitelů	 a	 škol	 nová.	
Uvedený	 postup	 nicméně	 ukazuje	 tipy	
a	kroky,	jaké	jsme	v	příručce	zatím	před-
stavili.	Ukazuje,	jaké	informace	si	s	rodi-
nou	 vyměnit	 při	 začátku	 spolupráce,	 jak	

si	vyjasnit	pravidla	spolupráce	a	nastavit	
vzájemnou	komunikaci.	Tedy	kroky,	které	
jsou	stěžejní	pro	spolupráci	školy	s	rodi-
nami	obecně.	Navíc	se	zde	konkrétně	uka-
zuje,	co	v	partnerském	přístupu	znamená	
zohlednění	 specifických	 potřeb	 rodin,	
a	to,	jak	si	mohou	školy	s	rodinami	vzá-
jemně	vyjít	vstříc	a	porozumět	si.	

Odlišný jazyk 

Většina	těchto	rodičů	má	jiný	mateřský	ja-
zyk,	než	je	čeština.	Tu	pak	ovládají	na	růz-
ných	úrovních.	Nezřídka	se	setkáme	s	tím,	
že	 rodiče	 česky	 vůbec	 neumí	 a	 že	 tedy	
nemusíme	 najít	 společný	 komunikační	
jazyk.	V	takových	případech	je	především	
v	 počátcích	 nezbytné	 přizvat	 ke	 komuni-
kaci	 tlumočníka.	 V	 ideálním	 případě	 tzv.	
komunitního	 tlumočníka,	 tedy	 člověka,	
který	nejen	že	ovládá	oba	jazyky	na	výbor-
né	úrovni,	ale	je	i	velmi	dobře	zorientovaný	

v	prostředí	obou	kultur,	a	 je	 tak	schopen	
oběma	 stranám	 snadněji	 zprostředkovat	
vzájemné	 porozumění.	 Pokud	 si	 rodiče	
sami	 tlumočníka	 nepřivedou	 a	 žádného	
nemají	 k	 dispozici,	 můžeme	 jim	 pomo-
ci	 s	 jeho	nalezením.	 Je	možné	 se	 obrátit	
na	 místní	 neziskové	 organizace	 zabýva-
jící	 se	 podporou	 migrantů	 nebo	 na	 tzv.	
krajská	 integrační	 centra,	 která	 by	 tako-
vou	 poptávku	 měla	 být	 schopna	 pokrýt.	 
(www.integracnicentra.cz)

4.5. 

děTi a ROdiče s OdlišnýM MaTeřsKýM JaZyKeM  
na česKých šKOlách
Do	českých	mateřských,	základních	i	středních	
škol	dochází	dle	statistik	více	než	28	000	žáků	
pocházejících	ze	zahraničí.	Jejich	úroveň	zna-
losti	vyučovacího,	tedy	českého	jazyka,	je	růz-
ná.	Někteří	přicházejí	do	školy	vybaveni	pouze	
základními	 frázemi,	 ale	 do	 běžné	 konverzace	
nejsou	schopni	se	zapojit,	o	to	méně	do	odbor-
ného	 vyučování.	 Někteří	 jsou	 na	 pokročilejší	
úrovni,	konverzují	se	spolužáky,	při	výuce	však	
mají	stále	problémy	stíhat	 tempo	s	ostatními.	
Další	 už	 ovládají	 vyučovací	 jazyk	 v	 podstatě	

bez	problémů,	jen	jejich	domácí	prostředí	„se	
odehrává“	v	 jiném	jazyce	než	českém,	a	tudíž	
potřebují	podpořit	při	přípravě,	především	při	
práci	na	odborných	tématech.

Podobně	 jsou	 na	 tom	 i	 jejich	 rodiče,	 důležití	
aktéři	 úspěšného	 vzdělávacího	 procesu.	 I	 oni	
jsou	 na	 různých	 úrovních,	 co	 se	 jejich	 mož-
ností	 spolupráce	 se	 školou	 týče.	V	následují-
cích	odstavcích	se	pokusíme	blíže	pojmenovat	
jednotlivé	skutečnosti,	které	mohou	při	setkání	
s	rodiči	–	imigranty	hrát	roli.

i



47

Zápis dítěte do školy

Byť	 je	 často	příchod	 rodičů	do	 školy	 ohledně	 zapsání	 dítěte	 náhlý	 a	 nečekaný,	 dbáme	
na	 to,	aby	co	nejdříve	proběhla	společná	 informativní	schůzka,	kde	se	v	klidu	budeme	
moci	věnovat	následujícím	tématům.		

1) žák/yně

Jak se správně vyslovuje jeho/její jméno? Jak si přeje, abychom mu/jí říkali?

Jak dlouho je už v ČR? 

Jaká je jeho/její zkušenost s češtinou? Případně, kde se učil(a)/učí česky? Jakým jazykem 
mluví doma?

Jaké je jeho/její předchozí vzdělání? S jakými výsledky?

Jaké jsou silné stránky dítěte? Co ho/jí nejvíce baví a zajímá?

2) Očekávání rodičů od školy

Má rodina nějaká konkrétní očekávání od školy týkající se vzdělávání jejích dětí?

Má rodina na školu určité požadavky týkající se náboženského vyznání?	Může	to	být	např.	
jiná	strava	apod.

Dále	vysvětlíme	rodičům,	jakým	způsobem	je	u	nás	nastaven	(resp.	nenastaven)	systém	
začlenění	žáků	s	odlišným	mateřským	jazykem	(OMJ)	do	prostředí	a	výuky	ve	škole.	Ro-
diče	často	nebývají	 informováni	o	způsobu	vzdělávání	v	České	 republice,	vycházejí	 tak	
primárně	ze	svých	zkušeností	ze	země	původu.	

3) Pravidla života ve škole a jejich dodržování

Jaké jsou organizační náležitosti školy?	Např.	začátek	a	konec	vyučování,	rozvrhy	hodin,	
přestávky	a	jak	je	mohou	děti	trávit,	družina,	prázdniny,	stravování	(včetně	zmínky	o	sva-
čině,	kterou	v	některých	zemích	žáci	dostávají	ve	škole),	výlety,	exkurze,	popřípadě	školy	
v	přírodě	apod.

Jaké jsou povinnosti žáků a rodičů vůči škole?  

Nezapomeňme	zároveň	zmínit	informace	o	mimoškolních	aktivitách	a	dalších	nabídkách	
školy.

Tip:	Na	portálu	www.inkluzivniskola.cz	 jsou	materiály	s	těmito	informacemi	k	dispozici	
v	různých	jazycích.	
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4) Komunikace mezi rodinou a školou 

Jaký způsob komunikace bude nejefektivnější? E-mailem? SMS? Záznamy v žákovské 
knížce?

Kdo bude kontaktní osobou? 

Nabízí škola možnosti konzultací pro rodiče v rámci určených konzultačních hodin?

Máme kontakty na tlumočníka?

Pro	běžnou	komunikaci	o	povinnostech	dítěte	většinou	postačí	dodržování	pravidel	zjed-
nodušené	komunikace.

Komunikace	s	rodiči,	kteří	nemluví	dobře	česky,	je	jistě	náročná,	nicméně	dá	se	řešit.	Ka-
ždý	z	nás	je	schopen	svá	vyjádření	zestručnit	takovým	způsobem,	aby	se	adresát	cizinec	
dokázal	v	našem	vyjádření	zorientovat,	případně	neznámé	výrazy	přeložit	ve	slovníku.	Zde	
uvádíme	některé	tipy,	jakým	způsobem	se	při	psaní	vzkazů	rodičům	cizincům	vyjadřovat.	
Je	vhodné	používat:

 ∙ přesné	datum	(5. 2.	místo	pozítří),

 ∙ přesné	místo	(ZŠ Komenského,	1. patro	místo	ve škole	nebo	u nás),

 ∙ přesný	čas	(12.30	místo	po poledni),

 ∙ celé	názvy	v	prvním	pádě	–	nepoužívat	zkratky,

 ∙ jména	v	prvním	pádě,

 ∙ hesla,	body,	ne	dlouhé	věty.

Zároveň	je	dobré	si	uvědomit,	že	je	vhodnější	psát	tiskacím	písmem	než	psacím.	A	pokud	
můžeme,	tak	netelefonujeme, ale raději napíšeme esemesku. 

Sdělujeme-li rodiči informaci ústně, řídíme se stejnými tipy a informaci pro jistotu ještě 
vždy zapíšeme i na papír.

Více takových tipů najdete na http://www.inkluzivniskola.cz/cestina/komunikace	 nebo	
v	příručce	Centra	pro	 integraci	 cizinců,	 kterou	si	můžete	 stáhnout	pod	 tímto	odkazem	
http://www.cicpraha.org/cs/pro-zamestnavatele/prirucka-pro-snadnejsi-porozumeni-s-
cizincem.html.
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Dále	je	důležité	z	každé	schůzky	udělat	stručný,	ale	srozumitelný	zápis.	

Odlišná kultura vzdělávacího prostředí

Je	 důležité	 si	 uvědomit,	 že	 rodina	 (tedy	
nejen	děti,	ale	i	jejich	rodiče)	přicházejí	ze	
zcela	jiného	kulturního,	a	tedy	i	vzdělávací-
ho	prostředí,	kde	organizace	a	obsah	vzdě-
lávacího	 systému	 jsou	 odlišné.	 Skladba	
předmětů	může	být	jiná,	stejně	jako	jejich	
názvy,	 časová	 dotace,	 v	 některých	 ohle-
dech	i	jejich	obsah	(především	v	dějepise,	
částečně	 v	 přírodopise,	 zeměpise),	 jiné	
bývají	 počty	 žáků	 ve	 třídách,	 organizace	
školního	dne	 i	 délka	přestávek.	 Jiné	 jsou	
samozřejmě	i	způsoby	zadávání	(a	kontro-
ly)	 úkolů,	 jejich	 četnost,	 složitost	 a	míra,	
jiné	mohou	být	 vzdělávací	metody	 (např.	
v	USA	je	systém	výuky	zaměřen	spíše	než	
na	šíři	znalostí	a	faktů,	na	schopnost	jejich	
analýzy	a	interpretace,	v	Rusku,	Vietnamu	
či	Číně	je	oblíbené	spíše	memorování).	

Stejně	tak	jiný	může	být	i	způsob,	kterým	
se	rodiče	zapojují	do	komunikace	a	spo-
lupráce	 se	 školou.	 Kromě	 toho,	 že	míru	
zapojení	 ovlivňují	 obecné	 faktory	 jako	 je	
samotný	zájem	rodiče	o	vzdělávání	svých	
dětí,	 jeho	 časová	 vytíženost,	 momen-
tální	 zdravotní	 stav	 a	 způsob	 orientace	
a	adaptace	v	českém	prostředí,	je	to	právě	
i	 prostředí,	 ze	 kterého	pochází,	 které	 ho	
v	 tomto	 ohledu	 v	 komunikaci	 se	 školou	
determinuje.	 Různé	 vzdělávací	 systémy	
přisuzují	různou	míru	důležitosti	zapojení	
rodičů	 do	 vzdělávání.	 Některé	 očekávají	
(jako	například	právě	ten	náš),	že	děti	bu-
dou	věnovat	poměrně	dost	času	domácí	
přípravě	a	 že	 jim	 rodiče	s	přípravou	po-
mohu.	Očekává	se,	že	rodič	bude	aktivně	
se	školou	komunikovat,	denně	řešit	pro-

PRO insPiRaci: 
Zkuste	přeformulovat	následující	vyjádření	tak,	aby	byla	srozumitelná	cizinci:
1)	 Zavolejte	panu	Tovarovi.

2)	 Vyplňte	žádost	a	přijďte	s	ní	v	pátek	po	vyučování.

3)	 Byl	byste	ochoten	přehodit	schůzku	z	odpoledne	na	ráno?

4)	 Dovoluji	si	Vám	sdělit,	že	jsme	naplánovali	naši	předem	domluvenou	schůzku	s	vedením	školy	
podle	Vašich	časových	možností	na	příští	pondělí	na	šestou	hodinu.

5)	 Do	příště	dodělejte	cvičení	7	na	straně	8.

6)	 Na	příští	hodinu	si	přineste	rýsovací	pomůcky.

7)	 Přijďte	na	zastávku	raději	o	něco	dřív	před	odjezdem	autobusu.

8)	 Každý	den	začínáme	s	výukou	v	osm.

9)	 Cvičení	5	a	6	si	uděláte	do	příště	za	domácí	úkol.

10)	 Na	 základě	 našeho	 předchozího	 telefonátu	 Vám	 sděluji,	 že	 jsme	 naplánovali	 naši	 schůzku	 
s	vedením	školy	na	příští	pondělní	podvečer.

(Převzato	z:	http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/vyzkousejte-si- 
konkretni-formulace)
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spěch	dítěte	ve	škole	a	hlídat	jeho	domácí	
přípravu.	Na	druhou	 stranu	 jsou	 vzdělá-
vací	systémy,	kde	veškerá	zodpovědnost	
za	vzdělání	dítěte	je	v	rukou	školy	(např.	
USA,	Velká	Británie)	a	na	rodiče	se	v	tom-
to	ohledu	nekladou	nároky	 téměř	žádné.	
A	pak	 je	 samozřejmě	velká	škála	 variant	
mezi	těmito	dvěma	póly,	se	kterými	je	po-
třeba	počítat.	

Je	 tedy	 nutné	 si	 při	 komunikaci	 s	 rodi-
či	 z	 odlišného	 kulturního	 prostředí	 tyto	
skutečnosti	uvědomit,	nicméně	na	svých	
potřebách	 jako	škola	 trvat.	Být	důslední,	
ne	však	podceňovat	zkušenosti	a	návyky,	
se	kterými	rodiče	přicházejí.	To,	co	po	ro-
dičích	chceme,	jim	sdělíme	jasně	a	expli-
citně,	 např.	 potřebovali	 bychom	od	 vás,	
abyste:

 ∙ podepisovali	domácí	úkoly,

 ∙ kontrolovali	ořezané	tužky,

 ∙ docházeli	na	rodičovské	schůzky	ve	sta-
noveném	datu	atp.

V	 tom	samém	momentu	si	nezapomíná-
me	uvědomovat,	do	jaké	míry	jsou	rodiče	
schopni	své	děti	s	domácí	přípravou	pod-
pořit.	Určující	v	tomto	ohledu	je	opět	míra	
znalosti	vzdělávacího	jazyka.	

V	neposlední	 řadě	 si	 rodiče	 zaslouží	 být	
seznámeni	se	způsobem	podpory	našeho	
vzdělávacího	 systému	 pro	 žáky	 s	 odliš-
ným	mateřským	jazykem.	Tedy	že	žádný	
systém,	 který	 by	 pomáhal	 při	 začleňo-
vání	 těchto	 žáků	 do	 výuky,	 u	 nás	 zatím	
nastaven	není,	a	že	tedy	veškerá	„práce“	
související	 s	 výukou	češtiny	 jako	druhé-
ho	 jazyka	 bude	 probíhat	 přímo	 ve	 škole	
v	 průběhu	 běžného	 vyučování	 (nemá-li	
škola	přímo	zřízený	kurz	češtiny,	případ-
ně	jiný	způsob	podpory).	Je	tedy	důležité	
spolu	 s	 rodiči	 hledat	 další	 cesty,	 jakým	
způsobem	žáka	při	vyrovnávání	 jazykové	
bariéry	podpořit	 (předat	kontakty	na	do-
učovací	 centra,	 neziskové	 organizace,	
zkusit	 jako	 škola	 napsat	 dotační	 žádost	
na	podporu	vzdělávání	nového	žáka	ad.).

Není	 neobvyklé	 cítit	 ze	 setkání	 s	 rodiči	
z	 jiného	 kulturního	 prostředí	 nejistotu	
nebo	 obavu.	 V	 takových	 případech	 do-
poručujeme	pozvat	na	setkání	kulturního	
mediátora	nebo	komunitního	tlumočníka.	
Kontakty	je	možné	získat	přes	krajská	Cen-
tra	 na	 podporu	 integrace	 cizinců	 (www. 
integracnicentra.cz)	nebo	přes	různé	ne-
ziskové	organizace	(např.	META	o.s.).

Tento příklad a tipy zpracovala PhDr. Kris-
týna Titěrová a Mgr. Petra Vávrová z ob-
čanského sdružení Meta – sdružení pro 
příležitosti mladých migrantů. 
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PřísTuPy a PRaKTiKy V KOMuniKaci, KTeRé MOhOu 
POdPOřiT PaRTneRsKý dialOg

nenásilná komunikace 

„Lidé nejsou zneklidňováni 
věcmi, nýbrž svými vlastními 
názory o věcech.“ Epikletos 
(citováno	podle	Rosenberg,	2013,	s.	67)

Koncept	 nenásilné	 komunikace	 nabízí	
možnost,	 jak	 rozvíjet	 efektivní,	 partner-
skou	 komunikaci,	 která	 staví	 na	 hodno-
tách	a	prostředcích	upřímnosti	a	empatie.	
Koncept,	který	od	80.	let	20.	století	rozvíjí	
psycholog	Marshall	B.	Rosenberg	a	jeho	
následovníci	 po	 celém	 světě,	 se	 snaží	
nabídnout	 alternativu	 verbálním	 formám	
nátlaku	 a	manipulace	 v	 každodenním	 ži-
votě	a	doporučuje	nenásilnou	komunikaci	
jako	skutečně	udržitelnou	alternativu.	Na-
víc	 pomáhá	 zlepšovat	 kvalitu	 vztahů,	 ať	
osobních	 nebo	 pracovních,	 a	 především	
předcházet	nedorozuměním.	

Nenásilná	komunikace	je	používána	a	roz-
víjena	v	různých	oblastech	vzdělávání,	ať	
už	 v	 oblasti	 neformálního	 vzdělávání,	
vzdělávání	k	řešení	konfliktu,	na	školách,	
ale	 i	 jako	 koncept	 efektivní	 komunikace	
využívaný	firmami	po	celém	světě.	

Rádi	bychom	zde	stručně	představili	 zá-
kladní	 principy	 nenásilné	 komunikace	
jako	prostředku,	který	může	zlepšit	komu-
nikaci	v	každodenních	interakcích	a	nabízí	
se	i	pro	komunikaci	škol	s	rodinami.	

Nenásilná	 komunikace	má	 čtyři	 základní	
složky	(Rosenberg,	2013,	s.	20-21):

 ∙ pozorování 	–	konkrétní	činy,	které	po-
zorujeme	a	které	ovlivňují	naši	pohodu,

 ∙ pocity –	co	cítíme	ve	vztahu	k	tomu,	co	
pozorujeme,

 ∙ potřeby		–	potřeby,	hodnoty,	přání	atd.,	
které	tvoří	naše	pocity,

 ∙ prosba –	konkrétní	činy,	o	které	žádá-
me	ke	svému	obohacení.

Koncept	 jednotlivé	 složky	 rozpracovává	
do	hloubky.	„Nejdříve	pozorujeme,	co	se	
v	určité	situaci	skutečně	děje:	co	pozoru-
jeme,	že	druzí	říkají	nebo	dělají,	a	co	nás	
z	 toho	 obohacuje,	 či	 neobohacuje.	 Vtip	
je	v	umění	 toto	pozorování	vyjádřit,	aniž	
bychom	do	něj	vnášeli	jakékoliv	soudy	či	
hodnocení	–	umět	jednoduše	říci,	co	druzí	
dělají	a	co	z	toho	se	nám	buď	zamlouvá,	
nebo	 nezamlouvá.	 Potom	 vyjádříme,	 jak	
se	 cítíme,	 když	 tuto	 situaci	 pozorujeme:	
cítíme	se	ublížení,	 jsme	vyděšení,	máme	
radost,	 jsme	 pobavení,	 rozčilení	 atd.?	
A	 zatřetí	 řekneme,	 jaké	 naše	 potřeby	 se	
pojí	s	pocity,	které	jsme	v	sobě	rozpozna-
li.“	(Rosenberg,	2013,	s.	20)

V	 rámci	 konceptu	 se	 tak	 snaží	 zdůraz-
ňovat	 především	 naslouchání,	 empatii,	
respekt	 a	 upřímný	 zájem.	 „I	 když	 je	 řeč	
o	nenásilné	komunikaci	 jako	o	 ,procesu‘	
nebo	 ,jazyku‘,	 všechny	 čtyři	 složky	 mo-
hou	 proběhnout,	 aniž	 bychom	 pronesli	

4.6. 
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jediné	slůvko.	Podstata	této	metody	spo-
čívá	v	uvědomění	si	 těchto	čtyř	 jednotli-
vých	 komponent,	 ne	 ve	 vlastní	 výměně	
slov.“	(Rosenberg,	2013,	s.	21)

Sama	 komunikace	 pak	 probíhá	 ve	 dvou	
rovinách	–	moje	upřímné	vyjádření	a	em-
patické	přijetí	druhého.	

Představme	 si	 rozčileného	 rodiče,	 který	
přichází	k	učitelovi	se	sdělením:	

„Jak si dovolujete dát mému dítěti pětku?!“ 

Naše	 reakce	 může	 být	 rozčilení,	 vztek,	
hněv.	Pokud	se	takovou	situaci	pokusíme	
rozebrat	 z	 hlediska	 nenásilné	 komunika-
ce,	může	vypadat	takto:

 ∙ Pozorování	–	vidíme	rodiče,	který	říká:	
„Jak si dovolujete...,“		mluví	zvýšeným	
hlasem,	mává	rukama,	mračí	se.	

 ∙ Pocity	–	můžeme	se	cítit	ohroženě,	mít	
z	 něj	 strach,	 aby	 nám	 neublížil,	 mů-
žeme	být	 naštvaní.	Jak si dovoluje se 
mnou takhle mluvit? Ani nepozdraví!  
Je to sprosťák...	Cítíme	vztek,		cítíme	se	
dotčeně,	 překvapeně,	 uvedeni	 do	 roz-
paků.	Možná	ani	přesně	nevíme,	o	čem	
to	mluví,	nevíme,	k	čemu	se	vztahuje.

 ∙ Potřeby	 –	 co	 bychom	 potřebovali?	
Například	bezpečí	–	aby	na	nás	nehu-
lákal,	 neohrožoval	 nás,	 dále	 například		
ocenění	 a	 uznání	 –	 oslovením	 „jak si 
dovolujete“ snad	může	narážet	na	naše	
schopnosti	a	profesionalitu,	orientaci	– 
vysvětlení,	 když	 netušíme,	 co	 po	 nás	
někdo	chce.

 ∙ Prosba	 –	 můžeme	 vyjádřit	 pochopení	
pro	jeho	vztek,	požádat	ho,	aby	přestal	
křičet,	a	poprosit	ho,	aby	vysvětlil,	o	co	
jde	–	 tím	získáme	bezpečí	a	orientaci,	
při	 delším	 rozhovoru	 se	 pak	 možná	
můžeme	dočkat	i	uznání,	že	byl	oprav-
du	důvod,	proč	dítě	pětku	dostalo. „Vi-
dím, že jste naštvaný. Prosím nekřičte 
na mě, naháníte mi strach. Můžete mi 
prosím vysvětlit, o co se konkrétně jed-
ná. Já vám pak mohu vysvětlit, proč má 
vaše dítě takovou známku. Nechcete se 
posadit?“

Proces	nenásilné	komunikace	se	tak	ode-
hrává	ve	dvou	rovinách,	na	jednu	stranu	
se	snažíme	vnímat,	co	je	pro	nás	důležité,	
na	druhou	stranu	se	snažíme	druhého	ne-
hodnotit,	 ale	 empaticky	 ho	 vyslechnout.		
Jednotlivé	 roviny	 si	 nyní	 představíme	
podrobněji:

1) Pozorování

Prvním	krokem	nenásilné	komunikace	je:	
Pozorujeme, aniž bychom hodnotili.

K	 tomuto	 tématu	 už	 jsme	 se	 věnovali	
výše	 –	 je	 to	 podobné	 jako	 doporučení:	
„Nepleťme si dojmy s pojmy.“	 Techniky	
pozorování	může	 prohloubit	 také	 aktivní	
naslouchání,	cvičení	pojmy a dojmy,	nebo	
zrcadlení	a	parafrázování.

Marshall	 Rosenberg	 ve	 své	 knize	 uvádí	
příklad	z	pera	Ruth	Bebermeyerové,	který	
pěkně	ilustruje,	jak	může	vypadat	směšo-
vání	pozorování	a	hodnocení.	
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Pro	nás	 i	pro	druhého	může	být	 takový-
to	způsob	komunikace	ulehčením.	Neboť	
pokud	 směšujeme	 dojmy	 a	 pojmy,	 není	
zřejmé,	o	co	nám	konkrétně	jde	a	co	by-
chom	 potřebovali.	 Pokud	 mícháme	 do-
hromady	to,	co	někdo	dělá	s	tím,	jak	na	to	
reagujeme,	je	těžké	s	tím	pracovat.

„Řekni	mi,	že	jsi	nespokojený	s	nedokon-
čenou	prací	 a	 pověz,	 že	 se	 tě	 to	 dotklo,	
když	jsem	řekl	,ne‘	tvým	plánům.	Neříkej	
však,	že	jsem	necitelný	člověk,	to	ti	nijak	
nepomůže.	 Umím	 se	 vypořádat	 s	 tím,	
když	 mi	 říkáš,	 co	 mám	 dělat	 a	 co	 ne,	
a	zvládnu,	 i	když	hodnotíš,	 jak	to	dělám.	
Ale	nesměšuj	prosím	 ty	dvě	věci	dohro-
mady.“	(Rosenberg,	2013,	s.	43)

Pocity a potřeby

Rozpoznávání	 a	 správné	 identifikování	
našich	 pocitů	 je	 podle	 Rosenberga	 dů-
ležitým	předpokladem	k	 tomu,	 abychom	
měli	 kontakt	 sami	 se	 sebou	 a	 abychom	
mohli	dále	zjistit,	co	potřebujeme.	Rosen-
berg	ve	své	knize	rozvádí,	 jaké	pocity	se	
pojí	s	tím,	kdy	jsou	naše	potřeby	naplně-
ny	a	kdy	nikoliv.	Zároveň	upozorňuje,	že	
existuje	 řada	 „pseudopocitů“,	 které	 jsou	
spíše	 domněnkami	 nebo	 obviňováním	
druhých,	 například	 být	 „donucený,	 nebo	
nedoceněný“.	 Proto	 je	 třeba	 rozlišovat	
mezi	tím,	co	cítíme,	a	tím,	jak	si	myslíme,	
že	na	nás	druzí	reagují	nebo	jak	se	k	nám	
chovají.	(Rosenberg,	2013,	s.	60)	Přejdě-
me	ale	k	odhalování	svých	potřeb.

Identifikace	 vlastních	 potřeb	 na	 základě	
našich	 pocitů	 a	 jejich	 vyjádření	 je	 jeden	
ze	stěžejních	prvků	nenásilné	komunika-
ce.	Stejně	jako	v	našem	předchozím	textu	
jsme	se	snažili	zaměřit	na	to,	co	potřebují	
učitelé	a	rodiče.	Jaké	jsou	potřeby,	je	to-
tiž	tou	informací,	se	kterou	můžeme	dále	
pracovat.	 Na	 rozdíl	 od	 očekávání,	 která	
jsou	 velmi	 kognitivní	 a	 často	 se	 v	 nich	
odráží	 společenské	 trendy,	 vlivy	 našeho	
okolí	 a	 představy	 našich	 blízkých,	 jsou	
potřeby	něčím,	co	se	skrývá	za	případnou	
frustrací.	Potřebou	může	být	uznání,	bez-
pečí,	 orientace,	 autonomie,	 porozumění,	
důvěra,	upřímnost,	řád	a	další.	

sMěšOVání POZOROVání a hOdnOcení

„Nikdy	 jsem	neviděla	 líného	 člověka,	 vi-
děla	 jsem	jen	toho,	kdo	nikdy	nespěchá. 
A	 znala	 jsem	 jednoho,	 který	 po	 obědě	
spává	a	za	deště	raději	zůstane	doma,	ale	
není	 lenoch.	 Ještě	 než	 řekneš,	 že	 jsem	
blázen,	 přemýšlej	 o	 tom,	 zda	 ten	 člověk	
je	líný,	nebo	jen	dělá	to,	co	podle	nás	dě-
lají	 lenoši!	Nikdy	 jsem	nepoznala	hloupé	
dítě,	viděla	jsem	jen	dítě,	které	se	chovalo	
tak,	 že	 jsem	 tomu	 nerozuměla	 nebo	 to	

neočekávala.	 A	 potkala	 jsem	 dítě,	 které	
neznalo	 ta	 místa,	 která	 jsem	 navštívila,	
ale	 přesto	 nebylo	 hloupé.	 Předtím	 než	
řekneš,	 že	 to	 dítě	 hloupé	 je,	 zamysli	 se	
nad	 tím,	 zda	 je	 opravdu	 hloupé,	 nebo	
pouze	 zná	 jiné	 věci	 než	 my...	 Abychom	
předešli	nedorozumění,	je	třeba	odlišit	to,	
co	vidíme,	od	toho,	co	je	jen	náš	názor.“	 
(Ruth	 Bebermeyerová,	 citováno	 podle	
Rosenberg,	2013,	s.	45)

i
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4) Prosba

Čtvrtým	 krokem	 nenásilné	 komunikace	
je	prosba.	„Zaměřuje	se	na	otázku,	o	co	
bychom	 chtěli	 jeden	 druhého	 požádat,	
abychom	 obohatili	 své	 životy.	 Snažme	
se	 vyhnout	 nepřesným,	 obecným	 nebo	
víceznačným	 výrazům	 a	 nezapomínejme	
také	mluvit	 pozitivně	 a	 vyjadřovat	 to,	 co	
chceme,	 nikoliv	 to,	 co	 nechceme.“	 (Ro-
senberg,	2013,	s.	106)

„Na	 workshopu	 nenásilné	 komunikace	
nám	 jedna	žena	popsala,	 jak	nevyšla	 její	
prosba,	když	byla	otrávená	z	toho,	že	její	
muž	trávil	hodně	času	v	práci:	,Požádala	
jsem	ho,	aby	nebyl	pořád	v	práci.	Reago-
val	na	to	tak,	že	mi	za	tři	 týdny	oznámil,	
že	se	přihlásil	na	golfový	turnaj.‘	Úspěšně	
mu	sdělila,	co	nechtěla,	ale	nepodařilo	se	
jí	požádat	o	 to,	co	chtěla.“	 	 (Rosenberg,	
2013,	s.	88)

„Když	 se	 prosba	 formuluje	 negativně,	
lidé	 často	 přesně	 nevědí,	 co	 se	 od	 nich	
skutečně	 žádá.	 Negativní	 prosba	 kromě	
toho	často	vyvolává	odpor.“	(Rosenberg,	
2013,	s.	87)

Tento	 způsob	 „prosby“	 lze	 pěkně	 vztáh-
nout	 k	 tématu	 pravidel.	 Škola	 potřebuje	
pravidla,	 aby	 se	 zajistil	 bezpečný	 rámec	
pro	 děti	 i	 učitele,	 aby	 mohli	 dělat	 svou	
práci.	Ovšem	důležité	také	je,	jak	pravidla	
formulujeme.	 Pokud	 budeme	 po	 dětech	
chtít,	aby	„nezlobily“,	nebude	zcela	jasné,	
co	přesně	tím	máme	na	mysli.	Stejně	tak	
ani	rodičům,	když	si	jim	posteskneme,	že	
děti	 nespolupracují	 nebo	 se	 nezajímají,	
není	 zřejmé,	 co	 bychom	 od	 nich	 potře-
bovali.

Co	si	tedy	můžeme	odnést	z	nenásilné	komunikace	pro	komunikaci	s	rodiči?	

Pokud	se	s	rodiči	bavíme	o	chování	dítěte,	mysleme	na	to,	abychom	sdělovali,	co	jsme	
u	dětí	mohli	pozorovat,	nikoliv	co	se	nám	nezdá.	Vysvětlujme	rodičům	pravidla,	co	přesně	
od	nich	jako	učitelé	potřebujeme	a	co	potřebujeme	od	dětí,	aby	mohly	dobře	pracovat.	

„Když	nebudeme	přikládat	význam	našim	potřebám,	asi	to	nebude	dělat	ani	naše	okolí.“	
(Rosenberg,	2013,	s.	75)

Je	však	třeba	dobře	promyslet,	jak	to	druhému	dáváme	vědět.		K	tomu	může	pomoci	právě	
nenásilná	komunikace.

Více	informací:

 ∙ Marshall	B.	Rosenberg.	Nenásilná komunikace – řeč života.	Portál.	Praha	2013.

 ∙ http://www.zdejsoulvi.cz/#!about/c1se

 ∙ www.nonvielentcommunication.com
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aktivní naslouchání

Aktivní	naslouchání	je	technika,	která	pomáhá	rozvíjet	schopnost	naslouchat	a	nehodnotit.	

„Pavlovská	 (2004)	mluví	 o	 technikách	 naslouchání,	 které	 upevňují	 vzájemnou	 důvěru	
a	podporují	komunikaci.	Plaňava	(2005)	hovoří	o	tom,	že	při	aktivním	(zúčastněném)	na-
slouchání	naslouchající	nejen	registruje,	co	sděluje	komunikační	partner,	ale	také	se	snaží	
vyprávějícímu	porozumět	a	vcítit	se	do	něj.	Držme	se	základních	charakteristik	takovéhoto	
naslouchání:

 ∙ Věnujme	 vyprávějícímu	 pozornost	
a	 projevujme	 své	 city.	 Udržujme	 oční	
kontakt,	 naší	 pozicí	 dávejme	 najevo	
otevřenost	–	otáčení,	naklánění	směrem	
k	němu.	Naše	hlava	by	měla	být	na	stej-
né	úrovni	jako	hlava	vyprávějícího.

 ∙ Přibližme	 se	 komunikačnímu	 partne-
rovi	výrazem	obličeje,	 vstřícnými	ges-
ty,	 příjemnou	 intonací	 hlasu,	 tempem	
a	 hlasitostí	 řeči.	 Volme	 slovník,	 který	
bude	srozumitelný	a	přirozený.

 ∙ Povzbuzujme	 vyprávějícího	 neverbál-
ními	prostředky,	jakými	je	přikyvování,	
gesta	 rukou,	 zaujatý	 výraz	 obličeje	 či	
fyzická	 podpora	 chápajícím	 dotykem.	
Podporujme	jej	však	i	verbálně	souhla-
sem	nebo	pobídkami	a	podněcujme	jej	
k	dalšímu	hovoru.

 ∙ dejme vyprávějícímu najevo, že chá-
peme, jak se cítí, pojmenujme tyto 
pocity.	Ubezpečujeme	jej,	že	jeho	cito-
vé	projevy	jsou	oprávněné	a	není	třeba	
je	skrývat	nebo	se	za	ně	omlouvat.

 ∙ Poskytujme	 zpětnou	 vazbu,	 abychom	
potvrdili,	 že	 mu	 nasloucháme	 a	 sna-
žíme	 se	 mu	 porozumět.	 Zopakujme 
nebo volně parafrázujme to, co náš 
komunikační partner sdělil nebo dů-
ležité myšlenky, pocity a fakta struč-
ně shrňme.

 ∙ Ověřujme, zda jsme správně poro-
zuměli.	 Používejme	 nevtíravé	 dotazy	
na	 pocity	 a	 myšlenky	 vyprávějícího.	
Dáme	tak	najevo,	že	nás	sdělení	zajímá	
a	snažíme	se	jej	lépe	pochopit.

 ∙ Oceňujme důvěru komunikačního 
partnera v nás,	 že	 si	 přišel	 pohovořit	
právě	 s	 námi.	 Oceňme	 pozitivní	 pří-
stup,	pohled	na	situaci	nebo	vůbec	vše,	
co	za	ocenění	stojí.“	(Hladíková,	2011,	
s.	11-13)
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Konkrétní	příklady	toho,	jak	vypadají	techniky	podporující	aktivní	naslouchání	jsou	tedy:	

 ∙ povzbuzování –	 projevujeme	 zájem	
a	povzbuzujeme	mluvčího	–	Můžete mi 
o tom říct něco více? 

 ∙ objasňování –	 Kdy se to stalo? Jak 
na to reagujete? 

 ∙ parafrázování – Takže vy byste byl rád, 
kdybyste měl příště více informací o...  
Jestli tomu dobře rozumím…

 ∙ zrcadlení pocitu	–	Zdá se, že jste sku-
tečně hodně rozzlobený. 

 ∙ shrnutí	 –	Takže to, co mi chcete říct, 
je...

 ∙ uznání, potvrzování		–	Skutečně si ce-
ním vaší snahy vyřešit problém... Dě-
kuji vám za ochotu... 

(výše	uvedené	body	vychází	z	Partners	Czech,	2004,	s.	113)

dále dOPORučuJeMe:
Respektovat a být respektován	(Kopřiva	a	kol.,	2006)

Konflikt, koření života. Průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol  
(Partners	Czech,	2004)	
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Rodiče se zapojují  
do akTiviT školy

5
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Třetím	principem,	který	zde	nastíníme,	je: rodiče se zapojují do rozhod-
nutí a do aktivit spojených se školou. 

„I	v	ČR	došlo	v	devadesátých	letech	k	vý-
znamnému	 posunu	 v	 možnosti	 rodičů	
spolurozhodovat	o	záležitostech	výchovy	
a	 vzdělávání	 svých	 dětí.	 Jedním	 z	 kon-
krétních	kroků	bylo	legislativní	ustanove-
ní	„Okresní	školské	rady“	a	„Rady	školy“	
(Sb.	zákonů	č.	139/1995	–	o	státní	správě	
a	 samosprávě	 ve	 školství),	 v	 nichž	mají	
rodiče	 nebo	 jimi	 zvolení	 zástupci	 právo	
podílet	se	na	řešení	provozně	organizač-
ních	 záležitostí	 (návrh	 rozpočtu	 školy,	
výroční	zpráva	školy...)	a	také	otázek	kon-
cepčního	 charakteru	 (příprava	 studijních	
a	 učebních	 oborů,	 vize	 rozvoje	 školy...).	
Legislativní	rámec	vymezující	vztahy	mezi	
školou	a	rodiči	dodává	těmto	organizacím	
a	 způsobům	 jejich	 práce	 spíše	 formální	
charakter.“	 (Krejčová,	 n.d.,	 s.	 1)	 V	 sou-
časnosti	 spolupráci	 s	 rodiči	 upravuje	
Školský	 zákon	 č.561/2004	 Sb.,	 přede-
vším	zřízením	Školských	rad.

V	 rámci	 našeho	pojetí	 ale	 zapojení	 rodi-
čů	sahá	nad	rámec	zákonných	povinností	
škol.	V	České	republice	jsou	školské	rady	
bohužel	často	 jen	 formální	a	reálně	z	 je-
jich	 aktivity	 nevzniká	 aktivní	 kooperace,	
častěji	 jsou	v	tomto	ohledu	aktivní	sdru-
žení	rodičů	při	škole,	dříve	tzv.	SRPŠ.

Co	 si	 tedy	 pod	 spoluprací	 rodin	 a	 škol	
na	 rozhodnutích	 o	 důležitých	 věcech	
představit? Podpora	 rodičů	 v	 tom	dávat	
návrhy,	kritiku	a	přání	–	respekt	vůči	růz-
ným	názorům.

 ∙ Škola	 má	 zájem	 o	 znalosti	 a	 doved-
nosti	rodičů	–	umožňuje	jim	zapojit	se	
a	uplatnit	jejich	dovednosti	ve	škole.

 ∙ Rodiče	jsou	zahrnuti	do	rozvoje	a	vývo-
je	koncepcí	a	plánování	obsahové	práce	
školy.

 ∙ Školy	se	starají	o	to,	aby	se	k	rodičům	
dostaly	důležité	 informace	 jako	 základ	
pro	jejich	zapojení.

 ∙ Školy	 podporují	 rodiče	 v	 tom,	 přiná-
šet	návrhy	a	kritiku,	dávají	 jim	najevo,	
že	 jejich	názor	 je	 důležitý/ceněný	 a	 že	
bude	zohledněn.

 ∙ Školy	nabízejí	různé	formy	spolupráce,	
které	 umožní	 zapojení	 co	 největšího	
počtu	 rodičů,	 vyvarují	 se	 jednostran-
né	 formy	 komunikace	 a	 participace	
a	 zohlední	 rozdílné	 komunikační	 styly	
a	média,	aby	rodiče	nevyčleňovaly.

 ∙ Je	také	důležité,	aby	škola	srozumitel-
ně	a	transparentně	deklarovala,	o	jakou	
formu	 a	 jaký	 rozsah	 zapojení	 rodičů	
skutečně	stojí.	

Body	 vychází	 z	 Berliner	 Bildungsprogramm,	
2007,	 s.	 80-83;	 Hamburger	 Bildungsem-
pfehlungen,	2012,	s.	51;	(Deißner	a	kol.,	2013).	



Zapojení	 pak	 může	 zahrnovat	 výpomoc	
rodičů	při	akcích	ve	škole	 i	mimo	školu,	
při	přípravě	výukových	materiálů	nebo	je	
může	využít	jako	asistenty	při	výuce.	

Profesionální	 partnerství	 škol	 s	 rodi-
nami	 navíc	 zahrnuje	 i	 důležité	 hodno-
ty	 rovnosti	 a	 důvěry.	 To	 znamená,	 že	
všem	 rodinám	 připisujeme	 skutečně	
rovnocenný	status,	dále	rovnost	zahrnu-
je	 sdílení,	 podporu	 a	 posilování	 rodičů	
v	 tom,	 aby	 se	 mohli	 zapojovat,	 nabí-
zení	 možností	 zapojení	 a	 jejich	 uznání.	 

Důvěra	znamená	mít	důvěru	ve	spolehli-
vost,	slova,	činy	a	úsudek	druhého.	Brát	
druhého	vážně	a	neranit	ho.	Když	budou	
rodiče	 důvěřovat	 učitelům,	 že	 budou	
jednat	v	nejlepším	zájmu	rodiny	a	dítěte.	
Důvěra	 zahrnuje	 také	 důvěrnost,	 zájem	
o	 bezpečí	 dítěte,	 spolehlivost	 a	 otevře-
nost.	(Turnbull	a	kol.,	2009)

Pokud tedy rodiče nemají zkušenosti se 
vzděláváním, nabízíme jim workshopy, 
aby byli schopni podporovat své děti. 

ZáKladní šKOla TgM V POděBRadech RealiZOVala 
PROJeKT JeDna roDina.  
Nabízíme	úryvek	z	nabídky	pro	rodiče:	

„A	 konečně	 poslední	 aktivita.	 Rádi	 by-
chom,	abyste	se	do	ní	zapojili	Vy,	rodiče	
dětí.	 Budete	 totiž	 jejími	 hlavními	 aktéry.	
Celý	příští	školní	rok	Vás	budeme	zvát	do	
školy,	do	třídy	Vašeho	dítěte.	Nejen	svým	
dětem,	 ale	 i	 jejich	 spolužákům	 budete	
moci	představit	svá	povoláni.	Jak?	Záleží	
opravdu	jen	na	Vás,	na	Vaší	fantazii.	Může	
to	byt	přednáška,	 interaktivní	workshop,	
prezentace	v	power	pointu,	můžete	přinést	
ukázky	výrobků	z	Vaší	firmy	nebo	budete	
moci	děti	pozvat	k	Vám	do	práce.	Aby	si	
samy	 na	 vlastní	 oči	 představily,	 co	 zna-
mená,	když	rodič	řekne:	‚Jdu	do	práce.‘ “ 
 

A	 jaké	 jsou	zkušenosti	 z	pilotáže	projek-
tu:	 „Děti	se	 tak	mohly	dozvědět,	co	dělá	
ředitel	 logistiky,	 marketingový	 ředitel,	
ekonomka,	 designérka,	 co	 je	 to	 ces-
tovní	 ruch,	 obnovitelné	 zdroje,	 kdo	 je	
projektový	 manažer,	 jak	 vypadá	 práce	
keramika	 a	 řezníka.	 Pozitivní	 ohlas	 měl	
projekt	i	u	rodičů,	všichni	se	důkladně	na	
vystoupení	 připravovali	 a	 byli	 potěšeni	
reakcemi	 dětí.	 Budeme	 moc	 rádi,	 když	
si	 uděláte	 chvíli	 času	 a	 přijdete	 do	 ško-
ly,	 je	 možné	 samozřejmě	 začít	 již	 nyní.	
Do	projektu	Jedna rodina	bychom	chtěli	
pozvat	 i	Vás	–	 rodiče	a	prarodiče	žáků.“  

(ZŠ	TGM	Poděbrady	2012/2013).	
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ROdiče JaKO MenTOři

„Porozumění	s	rodiči	podporujeme	tím,	že	zapojujeme	zkušené	rodiče	jako	mentory	pro	
nové	rodiče,	které	uvedou	do	kultury	školy	a	možností	zapojení.“	(Deißner	a	kol.,	2013,	
s.	8),	například:

 ∙ Rodiče	dětí	z	vyšších	ročníků	se	podí-
lejí	 na	vítání	nových	 rodičů	ať	 formou	
přivítání,	 pohoštění	 nebo	 představení	
zástupců	 rodičů	 nebo	 rodičovských	
sdružení.	

 ∙ Kavárna	 pro	 rodiče,	 knihovna	 pro	 ro-
diče	 jsou	 k	 dispozici	 jako	 místa	 pro	
setkávání.

 ∙ „Kmotry“	–	 rodiče	 jako	mentoři	 a	 po-
mocníci	nových	rodin.

To	 je	 jen	několik	příkladů,	 jak	 lze	 rodiče	
zapojit	do	dění	ve	škole.	Je	třeba	také	brát	
v	 úvahu,	 že	 musíme	 respektovat,	 jaký	
způsob	spolupráce	si	rodina	sama	zvolí.	

„Úkolem	 učitele	 je	 nabídnout	 rodinám	
co	nejširší	škálu	možností	ke	spolupráci.	
Konečné	rozhodnutí	však	závisí	na	rodině	
samotné.	Přesvědčte	se,	že	si	rodiny	uvě-
domují,	že	jejich	účast	ve	třídě	je	oceněna	

a	že	je	vítána	jakákoliv	míra	spolupráce.“	
(Krejčová,	2005,	s.	10)10

V	 následujícím	 textu	 bychom	 nad	 rámec	
nabízených	principů	 chtěli	 stručně	 rozvést	
témata,	která	se	opakovaně	objevila	jak	v	pi-
lotních	kurzech,	v	rámci	průzkumů	a	rozho-
vorů,	tak	v	médiích	i	odborné	diskuzi.	Jedná	
se	 o	 téma	 změny	 kultury	 školy	 v	 českém	
prostředí	a	psychohygieny	pro	učitele.

10		(Krejčová	a	Kargerová,	2003,	s.	150)	5.	Respektujeme,	že	konkrétní	způsob	spolupráce	si	volí	rodina	sama.

Zš KunRaTice – ROdičOVsKá KaVáRna: PáROVá VýuKa

„Vážení	 rodiče	prvňáčků	a	druháčků,	sr-
dečně	Vás	zveme	na	Rodičovskou	kavár-
nu	12.	12.	2013	od	18.30	hodin	ve	školní	
jídelně	na	 téma:	Párová	výuka	v	prvních	
a	 druhých	 třídách...	 	 Již	 druhým	 rokem	
se	 scházíme	 v	 naší	 rodičovské	 kavárně,	
abychom	zhodnotili	 zapojení	dalšího	pe-
dagoga	 do	 podpory	 individualizace	 vý-
uky	v	prvních	 a	druhých	 třídách.	Zveme	

všechny	rodiče,	kteří	mají	zájem	dozvědět	
se,	 jak	 párová	 výuka	 probíhá.	Hosty	 ka-
várny	budou	zástupci	 vedení	 školy,	paní	
třídní	 učitelky	 a	 párové	 učitelky	 prvních	
a	 druhých	 tříd,	 zástupci	 občanského	
sdružení	Patron,	pedagogická	konzultant-
ka	 a	 odbornice	 na	 pedagogiku	 paní	 KK.	
Občerstvení	zajištěno.“

(http://www.zskunratice.cz/rodice/patron-sdruzeni-rodicu/aktivity/rodicovske-kavarny/ 
rodicovska-kavarna-parova-vyuka-3669)
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pRoměna společenských 
hodnoT a kulTuRy školy
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„Podle	ankety,	kterou	v	roce	2010	uspořádala	Asociace	pedagogů	zá-
kladního	školství	ČR	mezi	tisícovkou	učitelů,	si	drtivá	většina	(86	%)	vy-
učujících	na	základních	školách	myslí,	že	se	chování	žáků	za	posledních	
pět	let	změnilo	k	horšímu.	Podle	učitelů	oslovených	asociací	jsou	žáci	
čím	dál	víc	agresivní	a	vulgární,	čím	dál	méně	jsou	ochotní	respektovat	
školní	pravidla	a	nemají	úctu	k	autoritě	a	osobnosti	učitele....“	(Šůra,	
2010)	

Povzdechy	 na	 upadající	 mravy	 mládeže	
nejsou	 nic	 nového	 pod	 sluncem.	 Nové	
ale	je,	jak	se	změnila	naše	společnost,	její	
hodnoty	a	s	nimi	i	styl	výchovy	dětí	od	re-
voluce.	 Změna	 kultury,	 kterou	 budeme	
popisovat,	 tedy	 v	 našem	pojetí	 zahrnuje	
změny	 hodnot,	 s	 tím	 související	 chová-
ní	 a	 značnou	 diverzifikaci	 těchto	 hodnot	
v	rámci	jednotlivých	rodin.	

V	článku	zveřejněném	v	časopisu	Respekt	
v	 roce	2010,	 z	 něhož	pochází	 výše	uve-
dený	citát	Adama	Šůry,	odborníci	na	dět-
skou	psychologii	poukazují	na	to,	že	téma	
pravidel	 a	 jejich	 dodržování	 je	 pro	 děti	
i	 v	 celé	 společnosti	 mnohem	 složitější,	
neboť	došlo	k	proměně	pochopení	 toho,	
co	je	kázeň	a	k	čemu	pravidla	vůbec	slou-
ží.	„Mnohé	děti	prostě	nejsou	na	kladení	
požadavků	 a	 stanovení	 hranic	 z	 rodin	
zvyklé	a	učitelé	si	musí	dávat	větší	práci	
s	tím,	aby	jim	vysvětlili	jejich	smysl,“	uvá-
dí	 psycholožka	 Gilnerová.	 Zároveň	 platí,	
že	pedagogické	školy	v	rámci	své	přípra-
vy	příliš	nereflektují	změny	ve	společnosti	
a	nepřipravují	tak	budoucí	učitele	na	sku-
tečnou	realitu	ve	školách.	

„Zatímco	dřív	byla	(pravidla)	k	tomu,	aby	
děti	uměly	dodržovat	požadavky	kolektivu	
a	 na	 slovo	 poslouchaly	 dospělé	 a	 učite-
le,	dnes	je	to	jinak.	Jde	daleko	spíš	o	to,	

aby	 děti	 rozuměly	 společným	 pravidlům	
a	uměly	je	aktivně	dodržovat:	třeba	že	se	
nebudou	 bát	 zastat	 spolužáka,	 kterému	
někdo	 ubližuje,	 dodává	 pedagogický	 ex-
pert	Bendl.“	(Šůra,	2010)	Tento	popis	pěk-
ně	vystihuje	dilemata	naší	doby	–	doby, 
ve	které	nevládne	zcela	jednoznačný	kon-
senzus	mezi	 tím,	co	 je	hodnotné.	Pokud	
to	 velmi	 zjednodušíme:	 zda	 má	 větší	
společenskou	hodnotu	 výkon	 a	majetek,	
nebo	respekt.

Tématu	nastavení	a	významu	pravidel	se	
budeme	věnovat	podrobněji	v	kapitole	7.		
Předtím	se	 ještě	podíváme	na	to,	 jakými	
změnami	 prochází	 systém	 české	 školy.	
Prostředí	školy	zažívá	změnu	kultury,	kte-
rá	vychází	z	životního	stylu	rodičů,	změny	
hodnot,	ale	i	změny	role	školy	ve	společ-
nosti,	 která	 se	 najednou	 nezdá	 být	 tak	
jasná.	 Zajímavou	 studii	 o	 transformaci	
školy	uveřejnila	v	roce	2013	Dana	Moree.	
Ve	své	publikaci	Učitelé na vlnách trans-
formace	 zkoumá,	 jaký	 vliv	 měly	 spole-
čenské	změny	na	situaci	ve	školách,	jaká	
dilemata	učitelé	řešili	a	jak	se	velké	ději-
ny	promítly	do	vztahů	ve	škole	v	jednom	
malém	městě.	V	rámci	výzkumu	na	dvou	
českých	 školách	 se	 Dana	 Moree	 bavila	
i	se	současnými	rodiči	žáků.	Jak	vidí	oni	
situaci	ve	škole	dnes,	co	od	ní	očekávají?	
Co	se	tedy	změnilo?
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KáZeň a auTORiTa

V	 diskusích	 v	 rámci	 pilotování	 se	 často	
objevilo	 téma	 změny	 kultury,	 respektive	
hodnot	 ve	 společnosti,	 otázka	 respekto-
vání	 autority	 a	 poslušnosti.	 To	 pramení	
především	 z	 toho,	 že	 je	 znatelný	 posun	
v	rodinách,	kde	se	s	dětmi	domlouváme	
a	kde	jsou	děti	zahrnovány	do	rozhodnutí.	
Například	často	už	rodiny	neoznamují	dě-
tem,	kam	jedou	na	dovolenou,	ale	rodiče	
vybírají	dovolenou	společně	s	dětmi.		

Ve	společnosti	se	tak	postupně	ustupuje	
od	„nařizování“	a	je	třeba,	aby	tímto	sty-
lem	začala	fungovat		i	škola.	

Proměňuje	 se	 také	 to,	 co	 si	 přestavit	
pod	pojmem	autorita.	Autorita	 jako	 vzor	
následování,	 nebo	 autorita	 jako	předsta-
vitelka	 moci	 (diktátorka)	 –	 to	 jsou	 dvě	
protichůdné	 interpretace	 pojmu,	 které	
volně	 plují	 diskursem.	 Vališová	 se	 na-
příklad	snaží	rehabilitovat	pojem	autority	
v	 pedagogice.	 Tento	 pojem	 bývá	 inter-
pretován	 jako	 manipulace,	 zneužívání	
moci	 ve	 smyslu	 autoritativní.	 Vališová	
se	 naopak	 	 snaží	 ukázat	 autoritu	 jako	
vzor	hodný	následování	(Vališová,	2008,	 
s.	15-18)	Vzor,	který	v	současné	společ-
nosti	zoufale	chybí.	

„Je	 evidentní,	 že	 učitelé	 hodně	 přemýšlí	
o	tom,	zda	 je	 liberální	výchovný	styl	po-
stavený	 na	 přátelském	 vztahu	 k	 dětem	
a	 projektovém	 způsobu	 vyučování	 slu-
čitelný	 se	 základním	 požadavkem	 kázně	
a	 důslednosti	 v	 mezilidských	 vztazích...	
Učitelé	si	nejsou	jisti,	kde	nastala	chyba.	
Rozpor	mezi	jejich	pocitem,	že	bez	kázně	
škola	 skutečně	 fungovat	 nemůže,	 a	 do-
jmem,	že	jsou	jediní,	kdo	o	kázeň	stojí,	je	

zjevný.	V	otázce	kázně	se	osobní	přesvěd-
čení	učitelů	dostává	do	skutečného	kon-
fliktu	 s	 tím,	 jak	 podle	 nich	 kázeň	 vnímá	
svět	mimo	 školu.	 Učitelé	 ji	 vnímají	 jako	
předpoklad	pro	dobré	fungování	procesu	
učení,	zatímco	mimo	školu	je	podle	nich	
kázeň	vnímána	jako	přežitek,	nepotřebné	
reziduum	doby	minulé...	Učitelé	jsou	vel-
mi	jednoznační	v	tom,	že	klíč	k	pochopení	
dnešní	situace	dětí	tkví	v	proměně	rodin-
ného	 zázemí.	 Situace	 v	 rodinách	 prošla	
podle	 respondentů	 hlubokou	 promě-
nou,	která	zasáhla	 i	děti.“	(Moree,	2013,	 
s.	 122)	 V	 rámci	 rozhovorů,	 které	 však	
následně	Moree	provedla	s	rodiči,	se	uká-
zalo,	že:	„Chování	a	kázeň	jsou	klíčové	ne-
jen	pro	pedagogy,	ale	i	pro	rodiče	–	hovor	
na	 toto	 téma	byl	nejbouřlivější	částí	set- 
kání.	Rozhovor	na	téma	kázeň	navíc	inici-
ovali	rodiče:	 ,	 ...	bez	respektu	se	nic	ne-
naučí...‘.	Podle	rodičů	by	škola	měla	vést	
děti	více	ke	kázni,	disciplíně	a	respektu...	
Ptala	 jsem	 se	 rodičů,	 kdo	 by	 kázeň	měl	
zajistit,	kdo	by	to	děti	měl	naučit.	A	rodiče	
začali	se	sebekritikou:	,Všichni	se	honíme	
mezi	 prací	 a	 dětmi...‘.	 Rodiče	 de	 facto	
souhlasili	s	učiteli	v	tom,	že	štvanice	mezi	
prací	a	rodinou	jde	na	úkor	jejich	vztahu	
k	dětem.	Rodiče	by	se	dětem	rádi	více	vě-
novali,	jen	nevědí,	kdy	to	mají	dělat	a	jak	
to	mají	zvládat.“	(Moree,	2013,	s.	128)

Jeden	příklad	za	všechny:

„Ptala	jsem	se	rodičů,	jak	moc	si	s	dětmi	
na	 téma	 kázeň	povídají.	 Jedna	maminka	
otevřeně	přiznala:	 ,Bojím	se,	 že	kdybych	
začala	vyvádět,	tak	mi	dítě	přestane	cho-
dit	domů.‘	Ostatní	rodiče	přitakali.	Prý	je	
toho	všude	plno	a	rodiče	se	opravdu	bojí,	
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že	při	zvýšení	výchovného	tlaku	by	o	své	
děti	mohli	přijít.“	(Moree,	2013,		s.	129)

„Během	 výzkumu	 se	 ukázalo,	 že	 vztahy	
učitelů	 a	 rodičů	 prošly	 zásadní	 změnou,	
která	symbolicky	reprezentuje	změny	hod-
not	v	celé	společnosti	a	zrcadlí	určité	hod-
notové	 rozpory...“	 (Moree,	 2013,	 s.	 128)	

Změnami	 je	 myšlena	 především	 zvýšená	
orientace	na	výkon,	vliv	nových	médií,	kte-
ré	proměňují	roli	školy,	zvětšující	se	soci-
ální	rozdíly	ve	společnosti	a	nedostatečné	
sociální	 kompetence	 dětí	 a	 již	 zmíněná	
diverzifikace	hodnot.	

Jaká	dilemata	tedy	školy	a	rodiny	řeší?

ORienTace na VýKOn

V	 rámci	 společenských	 změn	 se	 jedná	
především	o	 stupňování	 tlaku	na	 výkon,	
úspěch	 ve	 společnosti	 a	 tyto	 jsou	 nej-
častěji	 spojovány	 s	 dobrými	 známkami.	
„Vztah	učitele,	školy	a	žáka	je	pak	omezen	
na	 dosažení	maximálního	 efektu	 s	mini-
málním	 vynaloženým	 úsilím,	 a	 to	 může	
způsobit	velké	problémy.“		(Moree,	2013,	
s.	 127)	 A	 rodiče	 si	 častěji	 volí	 pro	 děti	
školy,	které	zajistí	hlavně	formálně	dobré	
známky.	

Tento	 tlak	 se	 týká	 nejen	 rodičů	 v	 jejich	
zaměstnání,	ale	čím	dál	více	právě	i	dětí.	
Rodiče	 zároveň	 nemají	 dostatek	 času,	
který	by	mohli	věnovat	pouze	dětem.	

 ∙ Přeorganizovanost	 dětí	 –	 	 v	 rámci	 pi-
lotáže	 se	 učitelé	mj.	 zmiňovali,	 že	 ro-
diče	vyžadují	„přeorganizovanost“	dětí,	
například	i	v	družině	po	škole.	Děti	tak	
často	nemají	prostor	pro	to,	aby	si	hrá-
ly,	ale	jsou	zapřažené	do	koloběhu	výu-
ky,	kroužků	a	dalších	kroužků.	

ROdiče TRáVí Méně času s děTMi

To,	 že	 rodiče	 nemají	 na	 děti	 dostatek	
času,	 potvrzuje	 mj.	 již	 zmíněný	 výzkum	
Dany	Moree.	

Rodiče	jsou	časově	vytížení	pozdě	do	ve-
čera	 a	 často	 není	 v	 jejich	 možnostech	
vyzvednout	 děti	 před	 pátou	 hodinou	
odpolední.	 Děti	 jsou	 tak	 celé	 odpoledne	
v	družině.	Tomuto	trendu	se	např.	v	Ně-
mecku	přizpůsobují	tzv.	ganztagsschulen,	
tedy	celodenní	školy.		

Nedostatek	času	a	pozornosti	rodičů	vůči	
dětem	má	pak	samozřejmě	vliv	i	na	jejich	

školní	 výsledky:	 „Nesoustředěnost	může	
pramenit	i	z	toho,	že	děti	mohou	mít	hlad,	
rodiče	 jim	zapomenou	dát	snídani	 i	sva-
činu	 (tato	 situace	 nastává	 bez	 ohledu	
na	materiální	situaci	v	rodině).“		(Moree,	
2013,	s.	123)		

Fakt,	že	rodiče	často	nemají	na	děti	dosta-
tek	 času,	 reflektovali	 i	 účastníci	 fokusní	
skupiny	rodičů	v	rámci	naší	pilotáže.	Ško-
ly	na	přání	 rodičů	často	nabízejí	družiny	
až	do	pozdních	večerních	hodin.	Někteří	
rodiče	 by	 si	 navíc	 přáli,	 aby	 děti	 děla-
ly	domácí	úkoly	v	družině,	aby	si	 je	pak	
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doma	mohli	užít.	A	tím	se	také	dostáváme	
k	třaskavému	tématu	domácích	úkolů.

„Jako	 příklad	 mohou	 posloužit	 domá-
cí	úkoly.	Učitelé	často	čelí	 tomu,	 že	děti	
domácí	 úkoly	 nenosí.	 Když	 je	 vyučovací	
hodina	postavená	právě	na	tom,	co	si	děti	
měly	doma	připravit	nebo	najít,	a	ze	třiceti	
dětí	přinesou	úkol	dvě,	je	to	samozřejmě	
problém.“	(Moree,	2013,	s.	122)	Problém	
neplnění	 domácích	 úkolů	 je	 v	 současné	
době	velké	 téma.	Když	se	na	něj	ale	po-
díváme	 z	 pohledu	 rodičů,	 kteří	 nestíhají	
dělat	 s	 dětmi	domácí	 úkoly	 kvůli	 svému	
pracovnímu	vytížení,	trpí	tím	děti	i	rodiče	
a	nám	se	ukazuje	celá	problematika	v	no-
vém	světle.	

Existuje	 napětí	 mezi	 tím,	 jakou	 domácí	
přípravu	někteří	učitelé	vyžadují,	a	tím,	že:	

 ∙ rodiče	nemají	čas	s	dětmi	přípravu	dě-
lat,	potřebovali	by	se	spíše	věnovat	bu-
dování	 vztahů	s	dětmi	nebo	domácím	
povinnostem,

 ∙ rodiče	často	nevědí,	 jak	úkoly	s	dětmi	
dělat	(od	dob	jejich	školní	docházky	se	
značně	změnil	styl	učiva	 i	 jeho	obsah,	
nebo	sami	nemají	dostatečné	vzdělání,	
aby	mohli	dítě	vhodně	podpořit),		

 ∙ „Někdy	jsem	nepochopila	zadání	úkolů,	
chtěla	bych	lepší	informace,	starší	dce-
ra	dříve	měla	lístečky	nalepené	v	notýs-
ku	s	tím,	co	má	dělat,	teď	tam	je	jen	DÚ	
a	děti	ty	konkrétní	informace	neudrží.“		
Maminka	na	pilotáži.	

JaK Je TO s TěMi hOdnOTaMi?

	„V	očích	učitelů	přitom	nemá	být	kázeň	
slepou	poslušností,	 vnímají	 ji	 spíše	 jako	
respekt	ke	stanoveným	pravidlům	slušné-
ho	chování.“	(Moree,	2013,	s.	122)	Co	je	
ale	v	současnosti	slušné	chování?	

I	 jednotlivé	 rodiny	 mají	 čím	 dál	 rozma-
nitější	 představy	 o	 tom,	 co	 je	 správné	
a	k	čemu	děti	 vést.	 „Hodnoty,	které	děti	
z	domova	přenáší	do	školy,	vytváří	z	velké	
části	prostředí	školy.	Někde	je	velmi	pozi-
tivní,	jinde	je	hodnotový	systém	rodičů	té-
měř	v	rozporu	se	zákonem:	,Setkala	jsem	
se	 třeba	 s	 tatínkem,	 kterého	 dítě	 mělo	
rasistické	sklony,	 řešili	 jsme	 to	důtkami,	
bylo	 to	 na	 prvním	 stupni	 ve	 třetí	 třídě.	
A	tatínek	sám	mi	řekl	mezi	čtyřma	očima:	
‚Já	jsem	rasista,	já	prostě	jsem	takovej,	já	
cikány	nenávidím	a	 já	kluka	 jinak	vycho-
vávat	nebudu.‘	Tak	učitel	pak	těžko	něco	

zmůže.	Potom	často	dítě	jedná	pokrytec-
ky,	chová	se	určitým	způsobem,	aby	vy-
hovělo‘.“		(Moree,	2013,	s.	124,	125)

Někdy	si	rodiče	uvědomují,	co	svým	ko-
náním	a	hodnotami	činí,	jindy	však	méně:	
„Taky	v	6.	třídě	kluk	třikrát	zalhal	kvůli	ně-
čemu	a	 říkám	mamince,	že	ve	škole	 lže,	
a	když	 jsem	 jí	 říkala	 ty	příklady,	 tak	ona	
mi	řekla:	‚To	se	přeci	tak	ve	škole	běžně	
dělá.‘	A	v	tu	ránu	jsem	ztratila	řeč,	protože	
jsem	nevěděla,	 co	 já	 jí	mám	na	 to	 říct.“	
(Moree,	2013,	s.	127)

Při	 stanovování	 pravidel	 pro	 fungování	
ve	 škole	 je	 proto	 úkolem	 školy,	 aby	 na-
stavila	určité	mantinely,	které	budou	pře-
devším	 v	 souladu	 se	 zákonem,	 ústavou	
a	Listinou	základních	práv	a	svobod.	
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Fakt,	 že	 rodiče	 nemají	 v	 dnešní	 době	
na	 děti	 příliš	 času,	 má	 důsledek	 právě	
v	 oblasti	 budování	 potřebných	 hodnot.	
„Učitelé	 mají	 pocit,	 že	 děti	 z	 domova	
nezískávají	 zdaleka	 tak	pevný	hodnotový	
základ	jako	dříve.	Jednak	proto,	že	na	to	
rodiče	nemají	čas,	jednak	proto,	že	podle	
respondentů	 přestala existovat jedno-
značná společenská shoda na tom, jaké 
hodnoty jsou vlastně pozitivní.“	(Moree,	
2013,	s.	160)	„Protože	ale	žádný	hodno-
tový	rezervoár	neexistuje,	vítězí	podle	uči-

telů	tlak	na	výkon	a	efektivitu,	který	 jako	
by	potlačoval	postoje	spojené	s	citem	pro	
kolektiv,	 schopnost	 naslouchat,	 ochotu	
ustoupit	a	pomoci	slabším.	To	vše	je	totiž	
zdržuje	od	 rychlého	a	efektivního	postu-
pu	na	společenském	žebříčku	a	učitelům	
není	zcela	jasné,	zda	právě	o	tyto	schop-
nosti	a	návyky	mají	při	výchově	dětí	usi-
lovat.	Každá	rodina	pak	vede	děti	 trochu	
jinak	a	ve	škole	se	 tyto	hodnotové	a	ná-
zorové	proudy	setkávají	a	někdy	dokonce	
střetávají.“	(Moree,	2013,	s.	160)

šKOla a sPOlečnOsT

„Z	výzkumu	vyplývá,	že	značně pozitivní 
změny zaznamenaly vztahy mezi rodiči 
a učiteli.	Podle	 rodičů	se	škola	výrazně	
zlepšila	 oproti	 době	 před	 rokem	 1989.	
Mají	pocit,	 že	 je	učitelé	berou	 jako	part-
nery,	že	skutečně	poctivě	přemýšlí	o	svě-
řených	dětech	a	snaží	se	na	nich	hledat	to	
dobré	a	pozitivně	rozvíjet	jejich	potenciál.	
Tato	 pozitivní	 změna	 se	 týká	 především	
důvěry,	že	učitelé	to	s	nimi	a	jejich	dětmi	
myslí	dobře.	Důvěru	rodičů	si	však	neza-
sloužil	samotný	systém,	týká	se	jednotli-
vých	učitelů.“	(Moree,	2013,	s.	159)

Vztahy	 rodičů	 a	 školy	 se	 ale	 také	 často	
odvíjejí	od	toho,	jakou	mají	se	školou	zku-
šenosti	rodiče	z	časů	své	docházky.	Jestli	
vidí	školu	 jako	nátlakovou	 instituci	 (Mo-
ree,	2013,	s.	127),	nebo	místo	pro	rozvoj	
svých	 dětí	 a	 jako	 instituci,	 které	mohou	
důvěřovat.	

	„Podle	učitelů	se	radikálně	změnilo	to,	že	
rodiče	dnes	od	školy	čekají	obojí	–	vzdělá-

ní	i	výchovu.	Přičemž	obě	očekávání	by	se	
měla	naplňovat	tak,	aby	to	rodiče	a	jejich	
volný	 čas	 trávený	 s	 dětmi	 zatěžovalo	 co	
nejméně.“	(Moree,	2013,	s.	139)	

„Učitelé	v	zásadě	souhlasí	s	tím,	že	vzdě-
lávat	 znamená	 zároveň	 i	 vychovávat,	 ale	
do	 jaké	 míry	 se	 to	 však	 má	 týkat	 i	 tak	
základních	 věcí,	 jako	 je	 třeba	 odpověď	
na	pozdrav?“	(Moree,	2013,	s.	142)

Liší	 se	 samozřejmě	 pohledy	 na	 to,	 jak	
by	 to	mělo	 fungovat,	 i	 na	 to,	 jestli	 rodi-
če	očekávají	dobré	znalosti	a	dovednosti,	
nebo	dobré	známky	(bez	ohledu	na	výkon	
a	 přínos	 pro	 dítě),	 nebo	 dobré	 chování	
dětí	a	rozvoj	jejich	sociálních	kompetencí.

Konkrétní	požadavky	se	liší	škola	od	ško-
ly.	Záleží	tak	do	značné	míry	na	konkrét-
ní	 škole	 a	 jejím	 vedení,	 pro	 jaký	 model	
se	 rozhodne.	 Lepší	 komunikace	 s	 rodiči	
tomu	může	jen	napomoci.	
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Duševní	hygiena	je	nezbytnou	součástí	profesních	dovedností	učitele.	
Jde	do	značné	míry	o	schopnost	vyrovnávat	se	s	obtížemi,	které	tato	
profese	přináší	a	„vnímat	obtíže	i	jako	inspiraci	k	dalšímu	osobnímu	roz-
voji	a	nabízet	konkrétní	model	kvalifikovaného	zvládání	obtížné	situace	
i	svým	žákům	a	kolegům“.	(Krejčová,	2009,	s.	46)

V	 rámci	 sbírání	 zkušeností	 pro	 tuto	 pu-
blikaci	 byla	psychohygiena	 jednou	 z	do-
vedností,	 kterou	 samy	 učitelky	 chtějí	
zlepšovat,	 protože	 cítí,	 že	 ji	 potřebují.	
Souvisí	 to	do	značné	míry	se	změněnou	
rolí	 školy	 a	 učitelů	 ve	 společnosti,	 jak	
dobře	shrnuje	Krejčová:	„Role	učitele	se	
posouvá	 do	 nových	 souvislostí	 souběž-
ně	 s	 vývojem	 společnosti.	 Roste	 důraz	
na	 zajišťování	 problémových	 oblastí,	
které	 nebyly	 jen	 doménou	 školy	 a	 které	
se	 postupně	 vymykají	 z	 působení	 spo-
lečenské	 kontroly.	 Škola	 se	 tak	 stává	
prostorem	 pro	 prevenci	 rasismu	 a	 xe-
nofobie,	 pro	 zabývání	 se	 problematikou	
návykových	 látek,	 zvládání	 informačních	
technologií	 i	 strategií,	 zvládání	 následků	
přírodních	 katastrof.	 Současně	 se	 sni-
žuje	 důraz	 kladený	 na	 pouhou	 výuku.	 
Škola	 je	 rovněž	 modelem	 většiny	 soci-
álních	 situací	 a	 prostorem	 pro	 rozvoj	
a	 kultivaci	 sociálních	 a	 komunikačních	
dovedností.	 Učitel	 se	 tak	 stává	 tím,	 kdo	
napomáhá	 socializaci	 dítěte	 v	 současné	
společnosti,	 spíše	 než	 jen	 garantem	 zá-
kladního	penza	vědomostí,	kde	je	relativ-
ně	 dobře	 zastoupený	 současnými	 infor-
mačními	zdroji.“	(Krejčová,	2009,	s.	43)		

Učitelství	 je	 profese,	 která	 klade	 jak	 vel-
ké	 nároky	 na	 pracovní	 kvalifikaci,	 tak	
na	měkké	dovednosti	a	schopnost	vyjed-

návat	s	žáky	a	rodiči	o	každodenních	zále-
žitostech,	ale	i	složitějších	otázkách,	proto	
přináší	také	zvýšené	riziko	vyhoření.	

Tyto	tendence	se	pak	mohou	začínat	pro-
jevovat	ve	výrocích	typu	„všichni	si	stěžu-
jí,	 ale	 nikdo	 nedokáže	 pochválit“,	 „škola	
je	 bezmocná“	 nebo	 „rodič	 má	 ve	 všem	
poslední	slovo“,	či	„jak	docílit	toho,	aby	si	
rodič	nemyslel,	že	mě	vlastní?“.

O	učitelské	profesi	se	navíc	 traduje	řada	
mylných	 představ	 typu,	 že	 učitelka	 má	
krátkou	pracovní	dobu	a	dlouhé	prázdni-
ny,	že	potřeba	pomoci	znamená	profesní	
selhání	–	dobrý	učitel	zvládá	obtížné	situ-
ace	 s	 přehledem	 sám	 a	mnoho	 dalších,	
a	tím	se	pak	vytváří	 tlak	na	učitelky,	aby	
před	sebou	samými	skrývaly	některé	ob-
tíže.	(Krejčová,	2009,	s.	46)

„Je	 také	mýtus,	 že	psychická	odolnost	 je	
vrozená,	trénink	ani	jiné	zásahy	nejsou	nic	
platné,	to,	jak	člověk	zvládá	náročné	situa-
ce,	je	jednou	dáno	a	nemá	tedy	smysl	s	tím	
nic	dělat.“	(Krejčová,	2009,	s.	46)

Proto	 se	 nyní	 podíváme,	 jaký	 přístup	
k	 vlastní	 profesi	může	mít	 psychohygie-
nický	účinek	a	také,	jaké	jsou	další	možné	
techniky.	
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PsychOhygiena a hRanice PROfese 

V	rámci	diskuzí	v	pilotáži	se	často	objevo-
valo	téma	profese	a	její	hranice.	Z	hledis-
ka	 psychohygieny	 je	 dobré	 si	 uvědomit,	
že	i	učitelství	je	jen	práce	a	ne	poslání.	Je	
to	práce,	která	trvá	od-do	a	pak	končí.	

Uvědomit	 si	 hranice	 profese	 je	 důleži-
tým	krokem	na	cestě	k	 lepšímu	zvládání	
náročných	 situací.	Při	 prevenci	 vyhoření	
je	důležitý	vlastní	postoj	člověka	k	práci.	
Práce	má	být	smysluplná,	ale	neměla	by	
být	 jediným	 cílem,	 smyslem	 a	 zájmem	
v	životě.	(Krejčová,	2009)

Pro	učitele	je	proto	dobré	si	uvědomit:

 ∙ práce	je	jen	část	mého	života,	v	životě	
mám	i	jiné	role,

 ∙ je	 třeba	 oddělovat	 profesi	 od	 soukro-
mého	času.

 • To	 se	 například	 týká	 toho,	 do	 jaké	
míry	 řešíme	 profesní	 otázky	 mimo	
pracoviště.	 Na	 semináři	 jsme	 se	
učitelů	 ptali,	 jestli	 se	 jim	 stává,	 že	
je	 rodiče	zastaví	například	u	rohlíků	
v	 obchodě,	 a	 začnou	 se	 jich	 vyptá-
vat	 na	 prospěch	 potomka.	 Většina	
zúčastněných	 odpověděla	 kladně.	
Představme	 si	 ale,	 že	 na	 nákupu	
u	rohlíků	potkáme	svého	zubaře,	za-
čneme	na	něj	cenit	zuby?	Zubař	sa-
mozřejmě	potřebuje	nějaké	nástroje,	
které	u	rohlíků	nemá,	nicméně	 i	 tak	
je	pro	učitele	zdravější	 rodiče	zdvo-
řile	odmítnout	a	pozvat	si	je	na	kon-
zultaci,	 kde	 ochotně	 dotaz	 vyřeší.	
Můžete	říct:	„Já	to	s	vámi	ráda	budu	
řešit,	 ale	 na	 svých	 konzultačních	

hodinách,	 teď	 jsem	 tu	 s	 rodinou…	
Hezký	den.“

 • Dalším	 psychonehygienickým	 zvy-
kem	 učitelství	 je	 opravování	 píse-
mek	doma,	a	tím	pádem	směšování	
profesního	a	 soukromého	prostoru.	
Práce	tak	ještě	více	prostupuje	zdmi	
domova,	 které	by	však	měly	sloužit	
spíše	 jako	 bezpečné	 místo,	 kde	 si	
odpočineme	a	žijeme.

 ∙ Někdy	si	hranice	bohužel	rozvolňujeme	
sami.

 ∙ S	 bezpečnějším	 stanovováním	 hranic	
profese	souvisí	i	vztah	k	dětem.	Učitel-
ka	 jako	 profesionálka	 se	 samozřejmě	
žákům	 v	 rámci	 pracovní	 doby	 věnuje	
na	 100	 %,	 nicméně	 tato	 profesionál-
ní	 intervence	 také	 někde	 končí.	 Končí	
doma,	končí	o	dovolené.	

 ∙ Prospěšné	může	být	v	práci	stanovovat	
splnitelné	 a	 měřitelné	 cíle	 (SMART),	
neklást	 na	 sebe	 přehnané	 nároky.	 Je	
třeba	 si	 uvědomit,	 že	 děláme	 to	 nej-
lepší,	co	v	daném	okamžiku	dokážeme,	
a	víc	dělat	nemůžeme,	proto	se	nemů-
žeme	trestat	za	to,	že	se	něco	nedaří.

 • Ovlivňuji	 jen	 to,	 co	 mohu	 změnit.	
Ve	 vztahu	 komunikace	 s	 rodiči	 pak	
platí:	nemohu	změnit	rodiče!	Jediné	
co	změnit	lze,	je	způsob	komunikace	
s	nimi	a	můj	přístup	k	nim.

 • Uvědomovat	si	hranice	svojí	profese	
a	 neklást	 na	 sebe	 přehnané	 nároky	
je	 prvním	 krokem	 duševní	 hygieny,	
kromě	toho	existuje	 ještě	další	řada	
možností.
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JaKé JsOu další MOžnOsTi 

„Duševní	hygienou	(psychohygienou)	ro-
zumíme	soubor	technik,	informací,	prvků	
životního	stylu,	 který	nám	umožňuje	vy-
rovnávat	 se	 se	 zátěží,	 minimalizovat	 její	
dopady	 a	 případně	 ji	 v	 rámci	 primární	
prevence	 předcházet	 a	 směrovat	 i	 touto	
cestou	k	dalšímu	osobnímu	rozvoji.	Prvky	
duševní	hygieny	se	zaměřují	jak	na	oblast	
duševní	a	tělesné,	tak	i	sociální,	případně	
spirituální	 pohody.“	 (Krejčová,	 2009,	 s.	
45)

Krejčová	 dále	 popisuje	 řadu	 technik,	 ať	
už	 se	 jedná	o	 osobní	 návyky	 a	 strategie	
nebo	o	 techniky	praktikované	za	pomoci	
odborníka.

Do	kategorie	 toho,	co	si	můžeme	zajistit	
sami,	by	patřilo	například:

 ∙ vhodný	pracovní	rytmus	(hranice	pro-
fese)	a	odpočinek,	

 ∙ sport,	dechové	techniky	(i	nadávání	 je	
dechová	technika	),	relaxace,

 ∙ nechat	 o	 sebe	 pečovat	 nebo	 si	 jinak	
udělat	radost,

 ∙ získat	si	odstup	–	i	fyzicky,

 ∙ sociální	kontakty,	humor,

 ∙ drobné	osobní	mentálně	hygienické	ri-
tuály	–	pití	čaje,	sprchování	po	přícho-
du	z	práce	domů	aj.

Mezi	techniky,	které	jsou	vhodné	pro	uči-
tele,	lze	řadit	například	autogenní	trénink,	
kolegiální	poradenství	 (např.	balintovské	
skupiny)	 nebo	 také	 supervize	 jako	 kulti-
vovaná	zpětná	vazba,	která	umožňuje	vi-
dět	problémy	z	jiného	úhlu,	ale	také	účast	
na	dalším	odborném	vzdělávání,	kde	pro-
bíhá	 neformální	 navazování	 inspirujících	
kontaktů	 v	 oboru,	 výměna	 zkušeností	
apod.	(Krejčová,	2009,	s.	45-48)

Důležitou	součástí	může	být	také	podpora	
kolektivu	a	sdílení	s	kolegyněmi.	„Velký	je	
i	 význam	sociální	 sítě	obsažené	ve	vzta-
zích	 na	 pracovišti.	 Tato	 rovina	 zatím	
uniká	naší	pozornosti,	ačkoli	její	„hojivý“	
potenciál	by	mohl	v	kontextu	školství	při-
nést	mnoho	dobrého.	Vyhledat	odbornou	
pomoc	 je	 často	 pro	 potřebného	 jedince	
obtížné.	Opřít	se	však	o	laickou	„lidskou“	
pomoc	v	sociálních	vztazích	na	pracovišti	
neohrožuje	 tolik	 vlastní	 sebehodnocení	
člověka	 v	 roli	 znalého	 profesionála.	 Po-
dobně	 vystupuje	 do	 popředí	 schopnost	
říci	si	o	pomoc	jako	důležitá	profesní	kva-
lita.	Říci	si	o	pomoc	znamená	nepřenášet	
nedopatřením	 své	 problémy	 na	 druhé.	
O	 pomoc	 a	 podporu	 si	 dokáže	 říct	 jen	
zralý	 jedinec,	 který	se	umí	podělit	o	 své	
pravomoci.“	(Krejčová,	2009,	s.	46)	
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Během rozhovorů, které v rámci své-
ho výzkumu uskutečnila Moree, učite-
lé mnohokrát zmínili pocit, že nejsou 
vnímáni jako rovnocenní partneři ani 
pro děti, ani pro rodiče, ani ze strany 
společnosti. (Moree, 2013, s. 143) uči-
telé zažívají sami sebe v určitých pro-
tikladech: hodně práce x málo peněz, 
máme vzdělávat i vychovávat x vycho-
vávat ale nesmíme na ulici, výchova ve  
škole x výchova doma, učitelé mají fun-
govat jako výchovné vzory x nikdo je tak 
nevidí, společenskou prestiž nemají. 
(Moree, 2013, s. 144)

Právě	podpora	kolektivu	se	ukazuje	 jako	
velmi	 důležitá	 pro	 posilování	 jedinců	
i	 posilování	 učitelek	 jako	 sebevědomých	
profesionálů.	Učitelství	je	stále	podle	vý-
zkumu	CVVM	(CVVM,	2013)	pátou	nejvá-
ženější	profesí.	Když	se	učitelé	a	učitelky	
nebudou	 zbytečně	 shazovat	 a	 naopak	
se	 podporovat,	 prospěje	 to	 jak	 klima-
tu	 ve	 škole,	 tak	 jejich	 práci.	 Jak	 fungují	
vztahy	 a	 komunikace	 ve	 sborovně	 často	
totiž	předurčuje	i	to,	jaké	jsou	vztahy	dětí	
ve	 třídě	a	ve	škole.	Zároveň	 tak	partner-
ský	přístup	 k	 rodičům	může	pomoci	 jak	
klimatu	ve	škole,	 tak	může	odlehčit	 také	
učitelům,	neboť	na	spoustu	problémů	ne-
musí	být	sami.
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cO chceMe a cO děláMe?

interkulturní vzdělávání

Podporujeme	rozvoj	úcty	a	respektu	vůči	
sobě	i	druhým,	a	chceme	tak	předcházet	
projevům	nesnášenlivosti	a	diskriminace. 
Vzděláváme	 v	 tématech,	 metodách,	 pří-

stupech	 a	 aktivitách,	 které	 pomáhají	 ve	
škole	i	mimo	školu	otevírat	a	zpracovávat	
otázky	předsudků,	hodnot,	identity	a	roz-
manitosti	lidských	životních	příběhů.

inkluze

Chceme	 se	 prostřednictvím	 vzdělávání	
podílet	 na	 vytváření	 inkluzivní	 společ-
nosti,	která	je	otevřená	všem	bez	rozdílu. 
Nabízíme	 partnerství	 školám,	 učitelům,	
asistentům	 pedagoga	 i	 rodičům	 formou	

kurzů	 a	 školení	 i	 prostřednictvím	 spolu-
prác	na	systémových	změnách.	Vytváříme	
metodiky	pro	učitele	i	asistenty	pedagoga	
a	katalogy	podpůrných	opatření	pro	vzdě-
lávání	žáků	se	sociálním	znevýhodněním.

globální rozvojové vzdělávání                                                        

Usilujeme	o	to,	aby	každý	byl	zodpověd-
ný	za	svět,	ve	kterém	žije.	Napomáháme	
začleňování	 globálně	 rozvojových	 témat	
do	výuky,	metodicky	podporujeme	učite-
le	základních	a	středních	škol	a	studenty	
pedagogických	 oborů	 prostřednictvím	

individuálních	 konzultací	 či	 pestré	 škály	
seminářů,	 kurzů	 nebo	 letní	 školy	 (Uči-
telských	 lázní).	Motivujeme	 je	k	zapojení	
do	 tradiční	 komiksové	 soutěže	 Bohouš  
a Dáša mění svět.

Migrace

Poskytujeme	 veřejnosti	 objektivní	 infor-
mace	o	migraci	v	Česku	prostřednictvím	
médií	a	dalších	zdrojů	informací.	Také	se	

snažíme	bořit	zaběhlé	stereotypy	o	cizin-
cích,	a	přispívat	tak	k	lepšímu	soužití	mi-
grantů	a	většinové	společnosti.

Více informací na: 

www.varianty.cz	·	www.respektneboli.eu	·	www.	varianty.cz/svetovaskola	·	www.ptac.cz  
www.activecitizens.cz	·	www.migration4media.net

Vzdělávací	program	společnosti	Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.
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přílohy
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desaTeRO PRO sPOluPRáci s ROdinOu 
VZDĚLÁVACÍ	PROGRAM	ZAČÍT	SPOLU

1. respektujeme úlohu rodičů.
	 Rodiče	jsou	nejvýznamnějšími	činiteli	ovlivňu-

jícími	vývoj	dítěte.	Mají	právo	a	zároveň	povin-

nost	činit	důležitá	rozhodnutí	týkající	se	jejich	

potomka.	Bereme	 tuto	 jejich	nezpochybnitel-

nou	roli	v	každé	situaci	v	úvahu	a	podle	toho	

s	nimi	jednáme.	Pěstujeme	vzájemný	respekt	

mezi	učitelským	týmem	a	rodinami.

2. Zachováváme důvěrnost.
	 Rodiny	mají	právo	na	ochranu	svých	osob-

ních	informací	v	průběhu	i	po	ukončení	školní	

docházky	svého	dítěte.	Informace	požadova-

né	 od	 rodin	 omezujeme	 pouze	 na	 takové,	

které	jsou	nezbytně	nutné	k	zajištění	efektiv-

ního	 vzdělávání	 dětí.	 Informace	 a	 záznamy	 

o	 dítěti	 mají	 k	 dispozici	 pouze	 jeho	 rodiče.	

Když	je	třeba	poskytnout	tyto	informace	i	ji-

ným	osobám,	seznamujeme	s	 tímto	 faktem	

rodiče	předem	a	žádáme	o	jejich	souhlas.

3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která 
vůči sobě máme. 

	 Zejména	na	počátku	 (školního	 roku,	školní	

docházky	nebo	ještě	před	vstupem	dítěte	do	

školy),	 ale	 i	 v	 průběhu	 školního	 roku	 zjiš-

ťujeme,	jakou	představu	o	vzdělávání	svého	

dítěte	a	vzájemné	spolupráci	se	školou	 ro-

diče	mají.	Zároveň	otevřeně	sdělujeme	naše	

představy	a	záměry.

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou 
vícero strategií k jejich zapojení.

	 Rodiny	jsou	odlišné.	Co	je	zajímavé	pro	jed-

nu,	nemusí	být	přijatelné	pro	rodinu	druhou.	

Jsme	flexibilní	a	tvořiví,	aby	si	každá	rodina	

mohla	vybrat	takové	formy	spolupráce,	kte-

ré	jí	budou	nejvíce	vyhovovat.	

5. respektujeme, že konkrétní způsob spolu-
práce si volí rodina sama.

	 Naším	úkolem	je	nabídnout	rodinám	co	nej-

širší	škálu	možností	ke	spolupráci.	Rozhod-

nutí,	kterou	z	forem	spolupráce	rodina	zvolí,	

už	závisí	na	ní	samotné.

6. Usilujeme o zapojení celé rodiny.
	 Ke	 spolupráci	 vyzýváme	 nejenom	 rodiče	

dětí,	ale	přispět	mohou	i	další	členové	rodi-

ny	a	její	přátelé.

7. Plánujeme rodičovská setkání a konzulta-
ce v době, která rodině vyhovuje.

	 Dáváme	rodičům	možnost,	vybrat	si	termín	

setkání	z	několika	navržených	variant,	rodi-

če	 se	mohou	 zapisovat	 do	harmonogramu	

konzultací.

8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny  
a poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu.

	 Zdůrazňujeme	silné	stránky	rodiny	a	dosaže-

né	 úspěchy.	Dáváme	 rodinám	najevo,	 že	 si	

ceníme	jejich	spolupráce	a	zapojení	ve	třídě.

9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy.
	 Jsme	otevření	spolupráci	s	ostatními	 insti-

tucemi	 a	 organizacemi,	 jejichž	 nabídek	 vy-

užíváme	a	i	naopak,	přispíváme	jim	v	rámci	

svých	možností	naší	prací.

10. Víme, že všechno nejde hned...
	 Partnerské	vztahy	a	intenzivní	spolupráci	s	ro-

diči	budujeme	postupně,	průběžným	stavěním	

na	malých	úspěších.	Vyžaduje	 to	čas	a	úsilí.	

Víme,	že	je	to	náročné,	ale	nevzdáváme	se.

(Krejčová,	Kargerová,	2003,	s.	150)
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desaTeRO PRO učiTele a ROdiče
RODIČE	VÍTÁNI

Pro učitele 
 ∙ Mluvte	s	rodičem	jako	s	rovnoprávným	
partnerem,	respektujte	jeho	osobnost.

 ∙ Vnímejte	 rodiče	 jako	 „experta,	 který	
nejlépe	zná	své	dítě“.

 ∙ Komunikujte	 s	 rodiči	 přímo,	 ne	 pro-
střednictvím	dítěte.

 ∙ Berte	 dítě	 jako	 plnoprávnou	 součást	
učitelsko-rodičovské	debaty	o	něm.

 ∙ Nevnímejte	 každý	dotaz	 či	 kritiku	 jako	
osobní	útok.

Pro rodiče
 ∙ Nedívejte	se	na	učitele	 jako	na	protiv-
níka,	 ale	 jako	 na	 spolupracovníka	 na	
výchově	dítěte.

 ∙ Nejednejte	s	ním	jako	s	pedagogickým	
sluhou	a	respektujte	jeho	odbornost.

 ∙ Přicházejte	do	školy	raději	se	zdvořilým	
dotazem,	ne	s	odhodláním	bojovat.

 ∙ Ověřujte	si	 informace	od	svého	dítěte,	
bývají	často	zkreslené.

 ∙ Nepomlouvejte	nikdy	učitele	svých	dětí	
a	rozhodně	ne,	když	to	mohou	slyšet.

(Feřtek,	2011,	str.	95)
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