
 

 

 

Jak zapojit rodiče do hodnocení komunikace školy? 

Významnou agendou obcí je zřizování a správa škol, zejména těch základních. Jejich hlavním cílem 
je poskytnout základní všeobecný stupeň vzdělání, a proto jsou pro školu nejdůležitější skupinou 
žáci, kteří danou školu navštěvují. Vzhledem k věku a postavení žáků jsou však významnou 
skupinou také jejich zákonní zástupci, typicky rodiče. Ti mají povinnost a právo zastupovat dítě při 
právních jednáních, ale také jsou zpravidla jejich nejbližšími osobami. Proto je velice důležité, 
jakým způsobem škola nastaví komunikaci právě se zákonnými zástupci. Dobře nastavená 
komunikace usnadňuje spolupráci školy, žáků a zákonných zástupců a vytváří podmínky pro 
vzdělávací proces. Řada škol si tuto skutečnost dobře uvědomuje a usiluje o větší otevřenost, 
zapojení zákonných zástupců do školních záležitostí a vytvoření školy přátelské k rodičům. 

Jedním ze způsobů, jak rodiče do školních záležitostí více zapojit, může být hodnocení komunikace 
školy. V současné době nabývá na důležitosti distanční komunikace, ke které jsou využívané 
informační a komunikační technologie (ICT). V rámci projektu Hodnocení komunikace škol z 
perspektivy zákonných zástupců/rodičů (TL02000075), který byl finančně podpořen 
Technologickou agenturou ČR (TAČR) v rámci programu ÉTA 2, jsme v Institutu evaluací a 
sociálních analýz (INESAN) vytvořili postup, který školy mohou využít právě pro hodnocení 
distanční komunikace. Metodika je určena pro autoevaluaci školy a pro zřizovatele základních škol. 

Navržený postup se zaměřuje nejen na používání školního informačního systému, resp. 
elektronické žákovské knížky, ale také webových stránek školy, sociálních sítí a dalších aplikací, 
které škola používá a které obsahují informace důležité pro zákonné zástupce. Pomocí 
vytvořeného nástroje může vedení školy získat informace o tom, jakým způsobem zákonní zástupci 
elektronickou žákovskou knížku používají, jaké informace hledají nejčastěji na webu školy a jak 
často jej navštěvují, s jakými problémy se při komunikaci prostřednictvím ICT potýkají, nebo zda by 
uvítali větší zapojení sociálních sítí. Na základě takto získaných dat pak vedení školy může zavést 
opatření, která povedou k optimalizaci komunikace se zákonnými zástupci. 

Do hodnocení je zapojena perspektiva zákonného zástupce několika způsoby. Jednak jsou do 
hodnocení zahrnuti sami zákonní zástupci prostřednictvím dotazníkového šetření, v rámci kterého 
hodnotí jednotlivé oblasti a používání ICT ke komunikaci. Škola tak získá cennou zpětnou vazbu 
přímo od zákonných zástupců. Perspektiva zákonných zástupců byla dále zapojena vytvořením 
standardu obsahu webu s ohledem na jejich potřeby. Zde je hlavní součástí hodnotícího postupu 
seznam položek informací nebo dokumentů, které by na webu základní školy neměly chybět. Za 
účelem navržení sady indikátorů vhodných pro hodnocení webů základních škol jsme analyzovali 
několik desítek webů základních škol a využili dotazníkové šetření mezi zákonnými zástupci. 
Seznam položek lze využít nejen pro hodnocení, ale může dobře sloužit také jako vodítko při 
tvorbě nového webu školy. 

Tvorba metodiky vycházela z případových studií zahrnujících vybrané základní školy, jejich 
zřizovatele a zákonné zástupce v Praze a v Mostě. Výzkum zaměřený na zkušenosti a postoje 
zákonných zástupců byl realizován v říjnu a listopadu roku 2020 na vzorku 1155 zákonných 
zástupců, z toho 355 bylo z Prahy a 800 z Mostu. Sběr dat byl uskutečněn formou 



 

 

samovyplňovacích dotazníků v papírové i elektronické podobě. Výzva k vyplnění připravených 
dotazníků byla zaslána všem zákonným zástupcům v zapojených školách. 

Používání různých elektronických kanálů a nástrojů k poskytování informací zákonným zástupcům 
přináší na jedné straně benefit v podobě oslovení většího množství cílové skupiny distančním 
způsobem a následném zvýšení dostupnosti informací. Používání většího množství elektronických 
kanálů na druhou stranu zvyšuje nároky na administraci informací takto poskytovaných. Výsledek 
nemusí být optimální a informace poskytované z různých komunikačních kanálů mohou být 
nejednotné a roztříštěné. Jak vnímají tento problém zákonní zástupci vybraných škol? 

Podle našeho šetření se 45 % zákonných zástupců domnívá, že v důsledku umístění informací na 
různých místech (web, elektronická žákovská knížka, e-mail atp.) ztrácí přehled o tom, kde které 
informace hledat. Mezi respondenty byly rozdíly podle jejich vzdělání (viz graf) s místa bydliště. 
Horší přehlednost uváděli zvláště zákonní zástupci s nižším vzděláním a ti, kteří bydleli v Praze. 
Mezi respondenty nebyl statisticky významný rozdíl podle věku. 

Graf 1: Souhlas zákonných zástupců s výrokem „Informace jsou na různých místech (web, elektronická žákovská 
knížka, e-mail atp.) a pak ztrácím přehled, kde které informace hledat.“ 

 

Zdroj: INESAN 
N = 601; 44/111/239/207 
Pozn.: Otázka byla zařazena pouze v elektronické formě, proto jsou četnosti nižší. 

Velké množství zákonných zástupců se pak shodne na tom, jakým způsobem by měly být 
poskytovány důležité informace týkající se výuky jejich dětí. Celkem 88 % zákonných zástupců se 
domnívá, že by tyto informace měly být poskytovány prostřednictvím elektronické žákovské 
knížky. Častěji se tak domnívají zvláště zákonní zástupci žáků docházejících na 2. stupeň základní 
školy (viz graf). Mezi respondenty nebyl statisticky významný rozdíl podle místa bydliště, vzdělání, 
ani věku. 

Graf 2: Souhlas zákonných zástupců s výrokem „Všechny důležité informace týkající se výuky mého dítěte by měly 
být poskytovány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.“ 



 

 

 
Zdroj: INESAN 
N = 1022; 75/478/459 

V této souvislosti je zajímavé, že podle šetření mezi pedagogy realizovaného také v rámci našeho 
projektu, se téměř všichni pedagogové domnívají, že by mělo být na rozhodnutí samotného 
pedagoga, zda bude ke komunikaci se zákonnými zástupci používat elektronickou žákovskou 
knížku či nikoli. 

Pro velkou část zákonných zástupců sledovaných škol (74 %) byl na druhé straně nejdůležitějším 
zdrojem informací o školních záležitostech jejich dítěte web školy. Bylo tomu tak zvláště u 
zákonných zástupců s nižším vzděláním (viz graf) a vyšším věkem. Mezi respondenty nebyl 
statisticky významný rozdíl podle místa bydliště nebo stupně základní školy. 

Graf 3: Souhlas zákonných zástupců s výrokem „Web školy je pro mne nejdůležitějším zdrojem informací o školních 
záležitostech mého dítěte.“ 

 

Zdroj: INESAN 
N = 1017; 65/211/407/330 

Čím větší je počet zákonných zástupců, pro které je web nejdůležitějším zdrojem informací, tím 
vyšší je i význam úroveň webu z hlediska jeho obsahu. Při návrhu metodiky jsme se zaměřili také 
na hodnocení webu školy, u kterého jsme hodnotili následující oblasti: poskytování obecných 
informací o škole, aktualit, kontaktů, informací o typických situacích školní docházky, školních 
třídách a službách provozovaných při škole, dále také poskytování dokumentů a formulářů a 
v neposlední řadě přístup ke komunikačním nástrojům (informační systém, aplikace pro 
objednávání obědů a sociální sítě) a poskytování osobních údajů žáků. Školní weby vybraných 
základních škol z Prahy a Mostu podle našeho hodnocení obsahovaly požadované informace či 
dokumenty v rozmezí 66 % až 83 %. Na některých hodnocených webech chyběly z hlediska 



 

 

zákonných zástupců důležité informace, jako je seznam členů pedagogického sboru, informace o 
vyučovaných předmětech, informace o organizaci výuky, informace týkající se typických situací 
školní docházky (např. odklad školní docházky, přechod na jinou základní školu, absolvování a 
přechod na střední školu, pokyny pro omlouvání absence žáků ve výuce nebo zápis žáků do 1. 
ročníku). Žádná z vybraných škol nedosáhla v poskytování informací prostřednictvím webu 100 %, 
u všech škol byl tedy prostor pro zlepšení. 

V souvislosti s řešením projektu Hodnocení komunikace škol prostřednictvím zákonných 
zástupců/rodičů připravujeme workshop, na kterém zájemcům z řad škol a zřizovatelů škol 
představíme výše přiblíženou metodiku. Workshop proběhne v listopadu 2021 on-line formou. 
Zájemci o účast se mohou přihlásit na uvedené e-mailové adrese. 
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