
 

 

417 

 

SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY A JEJ ODRAZ V ČASOPISE 
KOMENSKÝ V ROKOCH 1999 – 20041

 
 

Peter KMEŤ 

 

 

Úvod 

           

 Fenomén spolupráce rodiny so školou si postupne získal a naďalej získava čoraz viac 

záujmu. No i tak je ešte stále na čo najlepšie poznanie aj pochopenie všetkých stránok ich  

vzájomných vzťahov potrebné vyvíjať mnoho úsilia. Je potešujúce, že proces deskripcie 

spolupráce rodiny a školy nestojí na mŕtvom bode, ale postupuje v smere vlastného 

zdokonaľovania.  

 Na tému „kooperácia rodiny so školou“ bolo na Slovensku i v Čechách preložených, 

resp. napísaných viacero významných prác, kde sú obsiahnuté teoretické aj praktické 

(výskumné, empirické) informácie. Keďže v ostatnej dobe-zvlášť na Slovensku-absentuje 

širšia monografická literatúra, rozhodli sme sa preskúmať časopis Komenský z rokov 1999-

2004 tak, aby sme zistili mieru aj obsah odbornej pozornosti, ktorá je venovaná problematike 

spolupráce najdôležitejších sociokultúrnych jednotiek.  

 Než pristúpime k obsahovej analýze periodika Komenský, budeme najprv v teoretickej 

rovine charakterizovať pojmy rodina a škola. Následne popíšeme vzťahy týchto 

spoločenských ustanovizní.  

 

Rodina 

 

 Rodina predstavuje dôležité prostredie, kde prebieha primárna socializácia jedinca. 

Najstaršia výchovná inštitúcia človeka všestranne podporuje, pričom indivíduu poskytuje 

intimitu, ktorú mu iné ustanovizne nevedia zabezpečiť.  

 I. Sobotková (2001, s. 22) zdôrazňujúc stanovisko H. Ch. Kramera rodinu vymedzuje 

ako skupinu ľudí so spoločnou históriou, súčasnou realitou aj budúcim očakávaním vzájomne 

prepojených transakčných vzťahov. Členovia sú často (ale nie nutne) viazaní hereditou, 

                                                 
1 Prvá verzia state je súčasťou diplomovej práce Kmeť, Peter: Spolupráca rodiny a školy a jej odraz 

v periodickej pedagogickej tlači v rokoch 1999-2004. Diplomová práca. Prešov: FF PU 2006. 92 s.   
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legálnymi manželskými zväzkami, adopciou alebo spoločným usporiadaním života v určitom 

úseku ich životnej cesty. Medzi blízkymi ľuďmi kedykoľvek existujú intenzívne a 

kontinuálne psychologické i emocionálne väzby.2  

 Každá rodina reprezentuje jedinečnú inštitúciu, pre ktorú je na jednej strane typický 

súbor istých výrazne špecifických, neopakovateľných znakov. Napriek tomu sa však na 

druhej strane vyznačuje tiež určitými všeobecnými znakmi. Atribúty, ktoré charakterizujú 

ľubovoľnú najstaršiu sociokultúrnu jednotku N. Krajčová (2005, s. 223) popisuje takto:  

• rodina je spoločensky schválenou formou partnerského spolužitia; 

• ide o dvojgeneračné spolužitie najmenej dvoch ľudí; 

• vzniká na základe zväzku krvi, manželstva alebo adopcie;  

• členov rodiny spájajú pevné príbuzenské zväzky: manželstvo, rodičovstvo, prípadne 

osvojenie dieťaťa;  

• členov rodiny dokážeme určiť spoločensky uznávanou metódou merania pôvodu a 

príbuznosti;  

• členovia rodiny spravidla žijú pod jednou strechou, v jednej domácnosti;  

• členovia rodiny spolupracujú pri deľbe práce v rodine; 

• členovia rodiny si navzájom pomáhajú a starajú sa o výchovu detí.      

Uvedené znaky možno doplniť o ďalší:  

• členovia rodiny akceptujú a dodržiavajú určité rodinné tradície, zvyky, rituály ap. 

 Najstaršia výchovná ustanovizeň plní dôležité poslanie. R. Havlík (2002, s. 67-79) 

v tejto súvislosti rozlišuje:          

1. funkciu biologickú a reprodukčnú (vrátane ochrannej funkcie); 

2. funkciu emocionálnu (spojenú s tvorbou domova); 

3. funkciu ekonomickú; 

4. funkciu socializačnú i výchovnú. 

 Zmienené funkcie sú spolu úzko späté.  

 Rodina ovplyňuje človeka po celý život. Ľudská bytosť sa najprv narodí a vyrastá 

v orientačnej rodine. Tam je indivíduum objektom výchovy, pričom s orientačnou rodinou 

ostáva navždy emocionálne zviazané. Neskôr si jedinec zakladá reprodukčnú rodinu , kde na 

seba preberá rodičovské povinnosti.  

 

  

                                                 
2 Pojem rodina môže byť používaný i keď ide napr. o neoddaný pár, náhradnú rodinu atď. 
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Škola 

 

 V škole prebieha sekundárna socializácia osobnosti. Najvýznamnejšie edukačné 

zariadenie neustále realizuje predstavy vládnucich vrstiev spoločnosti. Tým, že škola má na 

človeka komplexný vplyv im de facto pomáha upevňovať mocenské postavenie.  

 Škola predstavuje spoločenskú inštitúciu vo verejnom či súkromnom vlastníctve, 

ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť osvojenie si sústav všeobecných aj špecifických 

vedomostí, zručností, návykov, zvykov, hodnôt i noriem platiacich v tej-ktorej societe a 

potrebných pre život v nej, mladou generáciou. To sa deje pomocou výchovno-vzdelávacieho 

procesu, ktorý sa realizuje v presne vymedzenom časovom období i priestore. Časové 

súvislosti je pritom potrebné vnímať tak v širšom (povinná školská dochádzka), ako aj užšom 

(všetky školské i niektoré mimoškolské aktivity podmienené výchovou, vzdelávaním a 

vyučovaním) zmysle slova. Pod pojmom priestor máme zase na mysli areál nachádzajúci sa 

stále na tom istom mieste, ktorý sa ďalej vyznačuje tým, že je výlučne na to určený a pre tento 

účel vybavený špeciálnym materiálnym zariadením. Škola je okrem toho tiež charakteristická 

špecifickou atmosférou, klímou resp. prostredím pôsobiacim na kvalitu edukačného procesu. 

Cieľavedomou, plánovitou, sústavnou i zámernou snahou o naplňanie základnej funkcie školy 

je determinovaná vnútorná organizácia jej života stanovená jednak pedagogickými 

dokumentami, ktoré platia na celoštátnej úrovni a jednak internými predpismi platiacimi len 

pre tú-ktorú školu. 

 Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že škola je osobitá, požiadavkami štátnych 

orgánov výrazne poznačená organizácia, ktorá práve kvôli tomu nedokáže dostatočne a 

adekvátne reagovať na rôzne priame i nepriame vplyvy pôsobiace na ňu z okolia. To však nie 

je pravda. Aj keď faktom nepochybne je, že jej to neraz spôsobuje značné problémy, predsa je 

len dynamickým aj autoregulačným systémom schopným adaptovať i sebaregulovať sa v 

rozličných podmienkach, pričom si zároveň zachováva určitú stabilitu, resp. rovnováhu.       

 Každá škola je jedinečnou ustanovizňou, pre ktorú sú na jednej strane typické isté 

individuálne a neopakovateľné znaky. No na druhej strane sa rovnako vyznačuje určitými 

všeobecnými znakmi, čím sa odlišuje od iných výchovných zariadení. V rámci atribútov, 

ktoré charakterizujú akúkoľvek školu M. Blaško (2004, s. 22) opierajúc sa o náror I. Tureka 

uvádza: 

• odovzdávanie encyklopedických vedomostí žiakovi; 

• vyučovanie; 

• pasivitu žiaka; 
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• uniformitu, centalizmus; 

• autoritárstvo, dogmatizmus; 

• učiteľa ako neomylnú autoritu; 

• orientáciu na priemerného žiaka; 

• frontálnu prácu žiakov; 

• súťaživosť žiakov; 

• dôraz na obsah učiva; 

• kriedu aj tabuľu; 

• izolované vyučovacie predmety; 

• informačno-receptívnu i reproduktívnu metódu; 

• individuálne skúšanie pri tabuli a hodnotenie prevažne vedomostí, resp. zručností;   

• domáce úlohy; 

• dôraz na disciplínu i poslušnosť žiakov; 

• dominanciu slova učiteľa a učebnice ako zdroja poznatkov; 

• preferenciu verbálnej či matematicko-logickej inteligencie, resp. ľavej hemisféry 

mozgu; 

• prevažne intelektuálne zameranie; 

• stalibitu skupín žiakov-tried; 

• izoláciu školy od života  

 Tieto znaky najdôležitejšej výchovno-vzdelávacej inštitúcie sú formulované 

vyhrotene, čo celkom nezodpovedá realite.    

 Škola ako spoločenská ustanovizeň má viaceré funkcie, ktoré V. Šuťáková (2005, s. 

230) vymedzuje nasledujúcim spôsobom:  

1. funkcia výchovná; 

2. funkcia vzdelávacia; 

3. funkcia pri organizovaní vyučovacieho procesu; 

4. funkcia kvalifikačná; 

5. funkcia integračná; 

6. funkcia socializačná; 

7. funkcia selektívna, diferenciačná; 

8. funkcia persolizačná; 

9. funkcia akulturačná; 

10. funkcia ochranná; 
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11. funkcia resocializačná, nápravná 

 Niektoré z uvedených funkcií majú svoje ciele i zameranie definované jednoznačnejšie 

(funkcia vzdelávacia, kvalifikačná, selektívna, ochranná, resocializačná atď.), iné menej 

striktne (funkcia socializačná, integračná, výchovná, akulturačná, personaličná).       

 Spoločnosť vytvára podmienky pre masový vznik škôl. To vedie ku kreovaniu 

edukačných zariadení rozličného druhu a typu. Spoločne však predstavujú jednotnú sústavu. 

 

Kooperácia rodiny a školy 

 

 Spolupráca rodiny so školou predstavuje taký vzťah týchto ustanovizní, kde sa 

odrážajú ich spoločné zámery smerujúce k optimálnej výchove indivídua.  

 J. Křivohlavý (1974, s. 487) prikláňajúc sa k názoru J. B. Mallera definuje kooperáciu 

ako súbor činností, pri ktorých situácia človeka stimuluje, aby sa spolu s inými ľuďmi 

v skupine pokúsil dosiahnuť ciele, pokiaľ existuje nádej, že hodnota cieľa bude rovnomerne 

rozdelená medzi všetkých členov skupiny.  

 Relatívne rovnomerné rozdelenie hodnôt medzi všetkých účastníkov kooperácie 

zohráva dôležitú úlohu. Odlišuje spoluprácu od iných foriem sociálnej interakcie (napr. 

súperenia). 

 A. I. Doncov (1984, s. 44) zohľadňujúc stanovisko M. Deutscha tvrdí, že 

charakteristické procesy a efekty podmienené definovaným typom sociálneho vzťahu 

(kooperatívnym alebo konkurenčným) majú tendenciu posilňovať ten typ sociálneho vzťahu, 

ktorý ich vyvoláva.  

 Spoluprácu najvýznamnejších socializačných činiteľov výrazne ovplyvňuje jazyk ako 

prostriedok komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi. M. Potočárová (2007, s. 12-13) 

nepovažuje dorozumievanie za taký druh správania, ktorému by sa ľudia venovali iba 

v určitom čase medzi inými činnosťami. Každé správanie má svoju komunikačnú stránku a 

nie je možné nekomunikovať.     

 Predstavitelia rodiny i školy nadväzujú vzájomné kontakty prostredníctvom reči (reč 

reprezentuje nástroj sociálneho kontaktu, vďaka ktorému sú uspokojované potreby človeka 

ako člena výchovnej ustanovizne).  

 Hlavnou úlohou spolupráce rodiny so školou je vytváranie priaznivého prostredia, 

resp. podmienok pre uskutočnenie cieľov spojených s výchovou i učením každého jedinca 

vedúcich v konečnom dôsledku k jeho viac či menej úspešnému pretvoreniu na plnohodnotnú 

osobnosť.  
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 V našich podmienkach sa využívajú najmä tieto metódy a formy kooperácie 

najstarších sociokultúrnych jednotiek:  

 Písomné kontakty sa spravidla okrem žiackych knižiek realizujú pomocou zvláštnych 

listov, ktorých autormi sú pracovníci školy alebo špeciálnych, len na to určených, tlačív 

vyplnených samotnými žiakmi (napr. „ Čo som v škole zažil počas tohto týždňa“ ) či učiteľmi 

(vysvedčenie ai.).  

 Žiacke knižky sú osvedčeným prostriedkom každodenného styku škôl s rodičmi. 

Obsahujú hlavne informácie o prospechu, problémoch, resp. úspechoch (pochvaly) spojených 

s výchovou resp. učením sa žiakov a oznamy i žiadosti určené rodičom (predvolania do školy 

ap.). Tieto záznamy môžu vo svojom súhrne poskytovať komplexný obraz o deťoch. 

V súčasnosti už vďaka technickému i technologickému pokroku žiacke knižky čoraz častejšie 

nadobúdajú elektronickú podobu.  

 Školské nástenky, kde sa nachádzajú rôzne pre rodičov aj žiakov dôležité správy 

prípadne ukážky detských školských prác.  

 Časopisy, bulletíny, videá o školách umožňujú rodičom získať jasnú predstavu o 

najdôležitejších edukačných zariadeniach. Podobne ako na nástenkách môžu byť aj tam 

prezentované práce žiakov.  

 Videozáznamy priebehu vyučovacích hodín v konkrétnych triedach zachytávajú 

žiakov pri práci na vyučovaní. Rodičom poskytujú podobné informácie ako ich osobná účasť 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Videozáznamy však utvárajú lepšie podmienky na 

analýzu či vzájomné porovnanie obsahu zápisov. 

 Multimediálne internetové stránky škôl obsahujú mnoho údajov o školách, pričom 

neraz ponúkajú i možnosť pozorovať priebeh edukačného procesu v „priamom prenose“.     

 Schôdzky triednych učiteľov s rodičmi žiakov sú pomerne výhodnou možnosťou 

spolupráce, pretože sa na nich zúčastňuje pomerne malý počet ľudí so spoločnými záujmami. 

Účastníci sa zväčša navzájom poznajú osobne alebo z rozhovorov svojich detí. Zámerom 

schôdzí je pravidelné oboznamovanie rodičov s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu 

dosiahnutými školou ako celkom, triedou aj jednotlivými žiakmi; získanie pokrvných 

príbuzných detí pre aktívnu spoluprácu s edukačnými zariadeniami vedúcu k postupnému 

zlepšeniu vlastností maloletých indivíduí; organizovanie výmeny skúseností nadobudnutých 

pri výchove a učení sa jedincov či vysvetľovanie niektorých problémov, ktoré sa pri tom 

vyskytujú. Učitelia s rodičmi na schôdzkach konkrétne hovoria o prospechu, správaní sa a 

s tým súvisiacich pretrvávajúcich ťažkostiach, resp. úspechoch žiakov atď. Iniciatívny 

príchod rodičov za učiteľmi na školskú pôdu je pomerne zriedkavý.  
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 Konzultačné hodiny učiteľov a vedúcich školských pracovníkov majú podobné 

ciele ako schôdzky triednych učiteľov s rodičmi žiakov. Odohrávajú sa v presne vymedzenom 

čase aj priestore.  

 Účasť rodičov na vyučovaní pomáha najbližším príbuzným detí spoznať charakter, 

konkrétne prejavy i kvalitu práce aj správania žiakov resp. učiteľov počas edukačného 

procesu. Rodičia tiež získajú poznatky o postavení žiakov či učiteľov v triede, uplatňovaných 

vyučovacích metódach, formách a postupoch. To môže viesť k skvalitneniu angažovanosti 

matiek i otcov v domácej príprave detí.  

 Dni otvorených dverí dávajú rodičom možnosť bližšie spoznať školu, jej štruktúru, 

vedúcich i ostatných pracovníkov, ktorý sa podieľajú na kultivovaní maloletých jedincov. 

Rodičia vtedy zvyčajne majú príležitosť zúčastniť sa na vyučovaní v roli pozorovateľa.  

 Rodičovské ankety organizované školou vytvárajú rodičom priestor vyjadrovať 

názory na prácu najvýznamnejšej výchovno-vzdelávacej inštitúcie.  

 Združenia rodičov majú v súčasnosti charakter samostatných občianskych združení 

sledujúcich splnenie pre školu prospešných cieľov. Dôvody nezáujmu rodičov o účasť v nich 

môžu tkvieť vo formálnej činnosti ZRPŠ, ktoré fungovali v  minulosti, resp. v dosiaľ 

nezmenených metódach a formách činnosti.  

 Rady škôl  umožňujú časti rodičovskej i ostatnej verejnosti hĺbšie nahliadnuť do práce 

škôl. Aj keď ich zriaďovanie má oporu priamo v zákonoch, zatiaľ nevznikajú v hojnom počte. 

Ich základným poslaním je pomáhať vedúcim školským pracovníkom riešiť rozličné 

problémy. V súlade s názorom Z. Obdržálka (1999, s. 92), ktorý akceptuje stanovisko J. 

Brunovského sa nazdávame, že majú:  

1. hodnotiť hospodárenie škôl;  

2. hodnotiť výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní (zvlášť mimo vyučovania); 

3. zabezpečovať či koordinovať spoluprácu mimoškolských činiteľov so školou (rodičov, 

záujmových spoločenských organizácií, kultúrnych zariadení atď.); 

4. zabezpečovať ochranu plynulej práce škôl a školskej dochádzky pred škodlivými 

vplyvmi.  

 Návštevy triednych učiteľov (prípadne iných pracovníkov škôl) v rodinách žiakov 

sa v rámci spolupráce momentálne veľmi nevyužívajú. No v prípade realizácie si pedagógovia 

všímajú najmä prostredie, podmienky na výchovu či učenie, záujmy, prejavy správania a 

pozície žiakov v rodinách. Návštevy nemajú kontrolný charakter. Získané informácie 

edukátorom pomáhajú pri výbere vhodných foriem individuálneho prístupu, hodnotení a 
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charakteristike žiakov, dovoľujú identifikovať príčiny porúch, resp. problémov výchovy, 

učenia i správania detí. Návštevy je potrebné vždy vykonať len po dohode s rodičmi.  

 Telefonické kontakty by mali byť obojstranne uskutočňované s mierou, pretože v 

opačnom prípade môžu obťažovať. 

 Školské koncerty, predstavenia, výstavy pre rodičov, spoločné stretnutia pri 

významných príležitostiach, akadémie, plesy a besedy na témy, ktoré pokrvných 

príbuzných nedospelých indivíduí zaujímajú sú opäť tradíciou. Plnia predovšetkým funkciu 

miest neformálnych stretnutí rodičov a učiteľov, kde môže dôjsť k ľahšiemu odovzdaniu 

pedagogicky významných informácií. Školy sa vďaka tomu prejavujú ako inštitúcie 

nekladúce dôraz iba na vedomosti, zručnosti, návyky, resp. zvyky, ale aj na iné zaujímavé 

veci. Rodičom zase umožňujú spoznať kvality osobností, ktoré v najdôležitejšom edukačnom 

zariadení pôsobia.  

 Asistencie rodičov v triedach a pri mimoškolských aktivitách (napr. športových 

akciách, záujmových krúžkoch, návštevách kultúrnych podujatí, poznávacích zájazdoch atď.) 

predpokladajú využívanie vedomostí, zručností, návykov či zvykov rodičov pri práci s deťmi 

a ich ochotu venovať svoj voľný čas, eniergiu i ďalšie prostriedky (finančné ap.) 

angažovanosti v aktivitách, ktoré rozvíjajú spoluprácu rodín so školami. 

 Kurzy, cvičenia, športové a osvetové akcie organizované školami pre rodičov vedú 

k zintenzívneniu vzťahov najvýznamnejších socializačných činiteľov. Vďaka tomu všetci 

zúčastnení nadobúdajú nové poznatky a skúsenosti.   

 Zapožičiavanie odborných publikácií a materiálov rodičom pomáha matkám i 

otcom deti pochopiť, a tak lepšie riešiť rozličné situácie, ktoré sa vyskytujú v procesoch 

výchovy, resp. učenia potomstva.  

 Žiadnu metódu či formu spolupráce rodiny so školou nemožno jednoznačne pokladať 

za najvhodnejšiu, prípadne najefektívnejšiu.  

 Základným predpokladom zlepšenia interakcií najdôležitejších výchovných 

ustanovizní je okrem uplatňovania uvedených (i ďalších) metód a foriem kooperácie 

existencia väčších možností priamej účasti rodičov na riadení, resp. ovplyvňovaní škôl.  

 

 

 

 

Spolupráca rodiny a školy v časopise Komenský v rokoch 1999-2004 
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 V nadväznosti na uvedené teoretické poznatky sme sa rozhodli sústrediť pozornosť na 

skúmanie periodika Komenský vydaného v rokoch 1999-2004 z pohľadu početnosti výskytu 

príspevkov priamo sa zaoberajúcich kooperáciou rodiny so školou. 

 Očakávame, že ich počet sa počas celého sledovaného obdobia bude zvyšovať.  

 Základnou výskumnou metódou aplikovanou pri získavaní relevantných údajov bola 

obsahová analýza textu za využitia myšlienkovej analýzy, syntézy a zovšeobecňovania. 

Kvantifikácia výskumného materiálu prebehla pomocou nominálneho merania. Procedúry 

vyhodnocovania zistených faktov spočívali v ich štatistickom spracovaní.  

 Časopis Komenský je najstarším pedagogickým periodikom v SR a ČR. Vychádza od 

roku 1873, a to desaťkrát ročne. Jeho obsahové zameranie je veľmi široké. Fundovane a 

zároveň populárne zaujíma stanovisko k aktuálnym problémom výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Najväčšmi sa však sústreďuje na rozpracovanie didaktickej stránky vzdelávania 

v základnej škole. Je určené všetkým záujemcom o pedagogiku, no hlavne učiteľom ZŠ.   

 V sledovanom období tam boli publikované príspevky niekoľkých reprezentantov 

pedagogickej teórie i praxe. 

 

 M. Kožuchová (1999, s. 8-9) opisuje vzájomnú komunikáciu medzi rodinou a školou 

ako dôležitý predpoklad úspešnosti dieťaťa vo výchovno-vzdelávacom procese. Blízky 

kontakt s najvýznamnejším edukačným zariadením môže matka i otec udržiavať výrazným 

ovplyvňovaním domácej prípravy neplnoletých jedincov do školy, ktorá zahŕňa predovšetkým 

vypracovanie domácich úloh. Pomoc rodičov deťom pri učení by sa podľa autorky mala 

orientovať na:  

1. zabezpečenie priestorových podmienok: ide o miesto v blízkosti matky, prípadne 

otca, kde žiak robí domáce úlohy; 

2. rozvíjanie sústredenia podmieňujúceho činnosť ľudskej bytosti: koncentráciu 

podporuje precvičovanie rytmu, koordinácie i rovnováhy fyzickou aktivitou, ktorá 

zdokonaľuje motorické zručnosti osobnosti; 

3. robenie domácich úloh v pravidelnom čase: za osvojenie si dobrých pracovných  

návykov zo strany dieťaťa hneď od začiatku školskej dochádzky sú zodpovední 

rodičia; 

4. zadávanie domácich úloh súvisiacich len s opakovaním prebraného učiva: 

maloleté indivíduum potrebuje osobitnú pomoc, aby pochopilo nové učivo a 

primeraný čas na to, aby preukázalo požadované znalosti; 
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5. pozitívne vyjadrovanie o domácich úlohách: školovanie predstavuje významnú 

etapu v živote človeka, a tak je vhodné mu edukáciu neznepríjemňovať, ale skôr sa 

usilovať o redukciu negatívnych vplyvov na najnižšiu možnú mieru; 

6. nezaťažovanie dieťaťa vnucovaním spôsobu učenia: rodič by mal zistiť, ktorý 

učebný štýl jedincovi najlepšie vyhovuje; 

7. vedenie nedospelej ľudskej bytosti k čitateľským návykom: aj keď čitateľské 

návyky sa u dieťaťa vytvárajú už počas predskolského obdobia, v 1. ročníku je 

dôležité, aby indivíduum čítalo nahlas3;    

8. rozvíjanie viery dieťaťa vo vlastné schopnosti: u žiaka treba zdokonaľovať jeho 

sebaúctu, sebadôveru, kritické hodnotenie sebauvedomovania nech si o sebe vytvára 

reálny obraz a dokáže zvládať životné situácie; 

9. stimulovanie žiaka k zodpovednosti za učenie: úlohou rodičov je maloletému 

jedincovi pomáhať, povzbudzovať ho a oceňovať i menšie pokroky, no zodpovednosť 

za učenie by malo pociťovať samotné dieťa.                    

 Adekvátna pomoc rodičov potomstvu uľahčí vstup do školy. Umožní mu vytvoriť si 

kladný vzťah k najdôležitejšej výchovno-vzdelávacej ustanovizni.  

 

 V. Kurincová (1999, s. 10-11) charakterizuje vzťahy učiteľa s rodičmi žiakov 1. 

ročníka. Domnieva sa, že začiatok školskej dochádzky predstavuje významný medzník tak 

v živote dieťaťa, ako aj rodičov. Všetci nadobúdajú nové postavenie v sociálnom systéme. 

Vďaka získanému statusu sú spätí so školou ako spoločenskou inštitúciou.  

 Obaja aktéri však často nie sú na vzájomnú spoluprácu dostatočne pripravení. Rodičia 

si neuvedomujú svoje práva a povinnosti voči škole i samotnému indivíduu. Škola naproti 

tomu kooperáciu vníma iba ako súčasť vlastného obrazu utváraného ňou samou na verejnosti.  

 No skutočnou podstatou a cieľom spolupráce najvýznamnejších socializačných 

činiteľov je podľa autorky žiak, jeho spokojnosť či radosť z toho, že sa môže zúčastňovať na 

procese učenia, ktorý človeku umožňuje primeranú sebarealizáciu aj vytváranie sebaobrazu.  
                                                 
3 Učiť sa čítať je ťažké. Zvládnutie techniky čítania u žiaka vyvoláva väčší záujem o prácu v škole. 

V rámci podpory čítania dieťaťa nahlas majú preto rodičia zaistiť:  

1. vhodné podmienky: pokoj i ticho; 

2. nech je čítanie pre maloletého jedinca oddychom a pre matku, resp. otca potešením;   

3. komunikáciu s dieťaťom, aby čítalo pomaly a jasne; 

4. neprerušovanie žiaka počas čítania; 

5. časté oceňovanie i povzbudzovanie neplnoletej ľudskej bytosti.  



 

 

427 

 

 V. Kurincová opierajúc sa o stanovisko B. Kosovej vyzdvihuje v spojitosti 

s kooperáciou rodiny so školou tieto fakty:  

1. rodič čoraz častejšie vystupuje v roli odberateľa práce učiteľa; 

2. rozhodovanie rodiča o výchove svojho potomka je jeho základné ľudské právo; 

3. učiteľ musí chápať a prekonávať psychologické zákonitosti v rozdielnosti percepcie i 

hodnotenia žiaka rodičom aj učiteľom; 

4. učiteľ by mal získať schopnosť z rôznych aspektov diagnostikovať rodinu a podľa jej 

typu, resp. typu rodičov adekvátne s nimi komunikovať.   

 Okrem toho sa autorka vyslovuje aj o špecifikách vzájomných interakcií, úlohe 

učiteľa, ktorá spočíva v iniciovaní spolupráce s rodičmi žiakov i konkrétnych aktivitách 

zameraných na pedagogickú osvetu rodičov4, získavanie spoločných veselých zážitkov, resp. 

využívanie netradičných učebných činností. 

           

 N. Prihodová (2000, s. 98) sa v prvej časti state na podklade interpretácie výsledkov 

výskumu realizovaného Ľ. Končekovou zaoberá recenzovaním publikácie venovanej 

čitateľskému záujmu jedinca, ktorej tvorcom je O. Chaloupka.5 Okrem iného v nej ten 

uvažuje o spolupráci rodiny a školy.    

 V druhej časti príspevku sa autorka stručne zmieňuje o inom diele O. Chaloupku 

analyzujúcom úlohu školy pri rozvíjaní čitateľských záujmov indivídua.6  

 

 V. Václavík (2000, s. 201-202) charakterizuje otvorené vyučovanie ako jednu 

z alternatívnych foriem organizovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Táto koncepcia 

podľa neho nadväzuje na reformné pedagogické smery, ktorých predstaviteľmi sú M. 

Montessori, C. Freinet, P. Petersen, H. Parkhurstová ai.  

 Otvorené vyučovanie má viacero špecifických znakov týkajúcich sa:  

1. zodpovednosti za učenie: učiteľ so žiakmi aktívne spolupracuje pri plánovaní i 

samotnej realizácii edukácie; 
                                                 
4 Ide o primerané vysvetlenie ich práv či povinností v škole, objasňovanie počiatočných problémov 

žiakov pri osvojovaní gramotnosti a preberaní sociálnej role žiaka, domácich aktivít, ktorými sa 

ťažkosti majú prekonávať ai.   
5 CHALOUPKA, Otakar: Rodina a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria Publishing 1995. 103 

s. ISBN 80-85865-40-8.   
6 CHALOUPKA, Otakar: Škola a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria Publishing 1995. 101 s. 

ISBN 80-85865-41-6.  
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2. komunikácie medzi najdôležitejšou výchovno-vzdelávacou inštitúciou a 

mimoškolským prostredím: prebieha vďaka spolupráci s rodičmi, obcami, rôznymi 

združeniami ap.; 

3. usporiadania triedy a jej vybavenia: všetky veci musia byť v učebni umiestnené 

spôsobom, ktorý dovoľuje určité úpravy priestorového usporiadania triedy podľa 

okamžitej potreby7; 

4. rozšírenia komunikatívnej činnosti: v rámci otvoreného vyučovania sa deti často 

rozprávajú s učiteľom i medzi sebou navzájom8;  

5. získavania poznatkov aj osvojovania zručností i kompetencií: k individuálnemu 

zvládnutiu učebnej látky dochádza v každej fáze edukačného procesu9;   

6. plánovania činnosti a voľnej práce: voľná práca (slobodná práca, slobodne volená 

práca) predstavuje integráciu učiva do združených tém10; 

7. výchovnej funkcie otvoreného vyučovania: táto koncepcia poskytuje deťom 

slobodu, a tak rozvíja ich zodpovednosť za vlastné učenie, samostatnosť, činorodosť, 

tvorivosť, ohľaduplnosť i kooperatívnosť.    

 Otvorené vyučovanie reprezentuje zaujímavý spôsob organizovania výchovno-

vzdelávacieho procesu.     

 

 P. Wojnar (2000, s. 65-66) informuje o priebehu akcie, ktorú organizovala ZŠ 

Mendelová v Karvinej ako súčasť rozvíjania kooperácie rodiny so školou. Spomína i ďalšie 

                                                 
7 Akákoľvek súčasť zariadenia učebne by mala byť ľahko dostupná každému žiakovi.   
8 Takýto dialóg rozvíja nielen komunikačné zručnosti ľudskej bytosti, ale tiež vytvára podmienky pre 

výchovno-vzdelávacie aktivity. Špecifickou organizačnou formou je „rozhovor v kruhu“ na rozličné 

témy.         
9 Keďže poznatok sa do pamäte človeka môže vštepiť kedykoľvek v otvorenom vyučovaní nie je 

oddelený výklad a precvičovanie (opakovanie). Žiaci nadobúdajú vedomosti tiež od svojich 

rovesníkov, z časopisov, internetu atď.   
10 Voľná práca prebieha v presne stanovenom čase vymedzenom týždenným programom (rozvrhom 

hodín). Deti plnia úlohy podľa vopred pripraveného plánu, ktorý obsahuje konkrétne podnety na 

opakovanie i precvičovanie učiva. Každý pracuje vlastným tempom a volí si poradie riešených úloh. 

Časť z nich je povinná pre všetkých maloletých jedincov, iné sú voliteľné. Existujúca ponuka úloh 

umožňuje bohatú vnútornú diferenciáciu. Plán tiež určuje úlohy, ktoré treba vyriešiť individuálne, vo 

dvojici či skupine. Kontrola dosiahnutých výsledkov sa uskutočňuje prostredníctvom učiteľa, žiakov 

alebo samokontroly.        
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tomu napomáhajúce aktivity a síce možnosť rodičov kedykoľvek navštíviť najdôležitejšiu 

výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň, aktívne sa zúčastniť na vyučovaní, dňoch 

otvorených dverí, spoločných zábavných popoludniach a prázdninových dňoch.  

 

 D. Jedinák (2003, s. 1) sa zamýšľa nad tým, aká v súčasnosti je a mala by byť rodina i 

škola. Zastáva názor, že obe inštitúcie majú na starosti výchovu, resp. vzdelávanie jedinca. 

Nepochybuje, že kvôli procesu kultivovania životného prostredia (v širokom zmysle slova) i 

ľudí je nevyhnutná ich spolupráca.  

 Rodina aj škola potrebuje nadobudnúť viac pokoja, pokory, odhodlania, 

veľkodušnosti, srdečnosti, kolegiálnosti, komunikatívnosti či mravnosti. Od dobrého rodiča a 

zodpovedného učiteľa sa vyžaduje, aby bol ľudský, prezieravý v trvalých životných 

hodnotách i príkladom pozitívnych ľudských cností.  

 

 A. Seberová (2003, s. 9-15) sa o interakciách najstarších spoločenských inštitúcií 

vyslovuje na základe konfrontácie stanovených indikátorov kvality, resp. kritérií pre ich 

hodnotenie s výsledkami získanými uskutočnením šetrenia vo waldorfskom edukačnom 

zariadení.  

 Rozborom údajov dospela k nasledujúcim záverom:  

 Pri poskytovaní informácií rodičom využíva waldorfská škola tieto metódy a formy:  

1. žiacke denníčky: majú ich všetky deti;  

2. hlavné epochové zošity: väčšina učiteľov do nich po skončení epochy daného 

predmetu v intervaloch 4-5 týždňov zapisuje svoje hodnotenie práce žiakov v tomto 

období;  

3. záverečné vysvedčenia: sú rozsiahlym zdrojom správ o indivíduách, lebo vo 

waldorfskej škole je uplatňované slovné hodnotenie;  

4. kolégium rodičov: vie o zámeroch školy vďaka kolégiu učiteľov;  

5. odborné prednášky lektorov, vernisáže detských prác, dni otvorených dverí: 

okrem rodičov sa na nich zúčastňujú i ďalší predstavitelia komunity;  

6. články a reportáže v médiách, vzdelávacie kurzy pre rodičov, školské slávnosti: 

pre všetkých sú už tradíciou; 

7. školské výlety žiakov bez účasti rodičov: konajú sa nepravidelne;  

8. triedne výlety s účasťou rodičov: na ich príprave sa podieľajú obaja partneri; 

9. školské noviny: vychádzajú niekoľkokrát ročne;  
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10. pravidelné triedne schôdzky, individuálne konzultácie rodičov a učiteľov: ich 

súčasťou je okrem dialógu pedagógov s rodičmi i navodenie otvorenej ústretovej 

atmosféry; 

11. neformálne stretnutia oboch partnerov: pri rozličných príležitostiach napr. na konci 

školského roka atď.;  

12. aktívna účasť rodičov na vyučovaní a návštevy učiteľov v rodinách: iniciatíva 

k nim by mala vychádzať zo strany rodičov.  

 Takmer všetci rodičia (89%) sa cítia v škole byť vítanými hosťami. Všetci učitelia ich 

tak i prijímajú. Spoluprácu s najbližšími príbuznými detí a poznatky o rodinnej situácii žiakov 

pokladajú učitelia za dôležité. Interakcie rodiny so školou vníma ako mimoriadne dobré 90% 

rodičov.  

 

 V. Krejčová-J. Kargerová (2004, s. 2-7) popisujú fungovanie programu Začať spolu 

(Step by Step) v praxi. Sústreďujú sa pritom na:  

1. východiská: individuálny prístup k jedincovi, partnerstvo rodiny, školy aj komunity 

v oblasti výchovy, resp. učenia i inklúziu detí so špeciálnymi potrebami; 

2. organizačné stratégie: vyplývajú z faktu, že trieda je rozčlenená na jednotlivé centrá 

aktivity vybavené rozličnými školskými pomôckami (centrum čítania, písania, 

matematiky aj manipulácie, pokusov i objavov, počítačov, resp. relaxácie a ateliér) či 

priestor pre spoločné stretnutia (ten je tiež na to primerane uspôsobený);  

3. časové štruktúry: vyučovacie bloky, tématické projekty, týždeň a deň;  

4. členenie vyučovacieho dňa: ranný kruh, spoločná práca, práca v centrách aktivít i 

hodnotiaci (reflexný) kruh.  

 Vzdelávací program Step by step predstavuje alternatívny spôsob organizovania 

edukačného procesu.  

 

 V. Krátká (2004, s. 8) informuje o priebehu akcie Letná škola vzdelávacieho programu 

Začať spolu, ktorá sa uskutočnila na Českomoravskej vysočine v Seči neďaleko Chrudimi. 

Stretli sa tam učitelia všetkých stupňov škôl z ČR, aby získali informácie o vzdelávacom 

programe Začať spolu, jeho princípoch, štandardoch a praktickom aplikovaní. V priateľskej 

atmosfére rozoberali fungovanie programu Začať spolu na ZŠ, výsledky žiakov pri 

osvojovaní kompetencií potrebných pre život, metódy rozvoja grafomotoriky i zmyslového 

vnímania detí, možnosti využitia Rámcového vzdelávacieho programu, problémy spojené 

s nedisciplinovanosťou žiakov, metódy aktívneho učenia detí, proces individualizácie a 
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diferenciácie vo vyučovaní, postupy zamerané na pochopenie pocitov žiakov, resp. učiteľov, 

techniky riešenia konfliktov medzi deťmi, spôsoby spolupráce školy s rodinou atď.  

 Účasníci podujatia si vzájomne odovzdali poznatky, skúsenosti, nápady i rady.     

 

 V periodiku Komenský bolo v sledovanom období publikovaných 9 statí o spolupráci 

rodiny so školou (2 r. 1999, 3 r. 2000, 2 r. 2003 a 2 r. 2004).   

  

 

Záver 

 

 Po vykonanej práci môžeme konštatovať, že vzťahy rodiny a školy boli predmetom 

mnohých bádaní, ktoré rozoberali ich rozličné stránky. Výsledkom sú viaceré monografie, 

zborníky, štúdie, state atď. 

 Príspevok sa zaoberá obsahovou analýzou časopisu Komenský v rokoch 1999-2004 

z hľadiska tam vyskytujúcich sa článkov o kooperácii najstarších výchovných inštitúcií. 

 Z uvedených výsledkov šetrenia jednoznačne vyplýva, že naše očakávania (keď 

sme predpokladali, že dochádza k zvyšovaniu počtu príspevkov umiestnených v skúmanom 

periodiku počas celého sledovaného obdobia) sa nepotvrdili. 

 Snažili sme sa tak aspoň čiastočne prispieť k vyplneniu značného informačného 

deficitu o analyzovaných problémoch.         
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