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SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI NA POLI ROZVOJE DÍTĚTE 

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová  

Termín: 17.5.2022 – RIC Dolní Břežany, Na Panský 11,  9:30 – 17:00 

     18.5.2022 – MŠ Lety, Karlštejnská 570, 8:30 – 16:00 

Rádi bychom Vás jako realizátoři projektu MAP II v ORP Černošice pozvali na další seminář paní Mgr. 

Jiřiny Bednářové. Tématem je spolupráce a komunikace s rodiči.  

Seminář je v časové dotaci 8 hodin. Občerstvení bude zajištěno. 

Podrobný program a anotace jsou součástí pozvánky. 

 

Za projekt MAP II: 

Mgr. Renata Hlavešová – koordinátorka projektu MAP II 

Ing. Hana Barboříková – projektová manažerka MAP II 

 

Z důvodu omezeného počtu míst se prosím registrujte na tomto odkazu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XSW8k_AZ-oWZpP-

O3hKBGiqFB362zJhDaUVlrx79lQM/edit?usp=sharing 

Další informace o projektu MAP II naleznete na www.map-orpcernosice.cz 

 

Seminář je realizován v rámci projektu Místní akční plán II pro vzdělávání na území ORP Černošice. 

Seminář je zdarma 

http://www.map-orpcernosice.cz/
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1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
 

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro navození spolupráce a komunikace s rodiči s cílem 
podporovat a stimulovat vývoj a rozvoje předškolního dítěte. Ústředním tématem je rodič a škola 
jako partneři, kteří mají ujasněné potřeby a cíle, k jejich dosažení používají jasná, konkrétní sdělení.  
Nedílnou součástí kurzu je výměna zkušeností, diskuse, modelové situace s využitím osobních 
kazuistik účastníků, příklady dobré praxe. 
Téma navazuje a doplňuje vzdělávací kurzu Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku.  

Nedílnou součástí kurzu je výměna zkušeností, diskuse, modelové situace s využitím osobních 
kazuistik účastníků, příklady dobré praxe v každém bloku. 
 
Blok č.1: RVP KE SPOLUÚČASTI RODIČŮ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (1 hodina) 

• Co ukládá RVP ke spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání? 

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

• Jak mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí 
rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání 
předškolních dětí? 

• Příklady dobré praxe, diskuse 
 

Blok č.2: NAPLNĚNÍ VZÁJEMNÝCH OČEKÁVÁNÍ (1 hodina) 

• Specifika ovlivňující komunikaci pedagog – rodič 

•  Kdy a jak škola naplňuje očekávání rodiče. Co očekává rodič od pedagoga? Co rodič 
potřebuje? 

• Kdy a jak rodič naplňuje očekávání školy. Co očekává pedagog od rodiče? Co potřebuje 
pedagog? 

• Co můžeme udělat, popř. změnit, aby potřeby obou stran byly naplněny.  

• a potřeby 
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Blok č.3: PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU KOMUNIKACI (3 hodiny): 

• Komunikace a spolupráce uvnitř sboru, mezi kolegy navzájem  

• Pravidla komunikace 

• Prostředí, čas ke komunikaci s rodiči 

• Postoj pedagoga k dítěti a jeho rodičům 

• Možnosti spolupráce preferované učiteli  

• Připravenost podkladů a obsahu komunikace  

• Aktivní naslouchání – soustředění se na komunikaci a pochopení druhé strany 

• Jasný, připravený, konkrétní cíl a obsah sdělení  

• Rodič jako partner při řešení problému 

• Společné hledání řešení v malých, konkrétních krocích 
 
Blok č.4: KDYŽ SE SPOLUPRÁCE NEROZVÍJÍ PODLE OČEKÁVÁNÍ (0,5 hodiny) 

• Kdy se naplnění cílů při spolupráci nedaří podle očekávání?  

• Zdroje nedorozumění, aneb čeho se vyvarovat 
 

Blok č.5 FORMY SPOLUPRÁCE A RODINOU (1 hodina): 

Zamyšlení nad možnostmi, výhodami a úskalími jednotlivých forem spolupráce školy a rodiny, ať již 

aktivit jednorázových či pravidelných, systematických.  

• Třídní schůzky 

•  Individuální konzultace  

• Společné zájmové aktivity 

• Programy pro děti a rodiče zaměřené na rozvoj dítěte 
 

Blok č.6 SHRNUTÍ ((1 hodina)): 

• Co je v komunikaci a spolupráci pro mne přínosné a funkční, co podporovat, aplikovat do praxe. 
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2. Forma: 

Jedná se o 8 hodinový zážitkový seminář s modelovými situacemi s využitím osobních kazuistik 

účastníků, příklady dobré praxe. Forma prezenční, zajištěno 1 lektorkou. 

3. Vzdělávací cíl: 
Cílem semináře je zamyslet se nad hledáním cest k naplnění požadavků RVP týkajících se spoluúčasti 
rodičů na předškolním vzdělávání. 
Na jedné straně přibývá rodičů, kteří mají zájem se školou spolupracovat, podílet se na vzdělávání 

dítěte. Na druhé straně přibývá pedagogů, kteří uvádějí nezájem rodičů o stimulaci a vzdělávání. Co 

všechno může být podkladem těchto protichůdných vnímání reality? Co očekává rodič? Co očekává 

pedagog? Jsou tato očekávání ve vzájemném souladu? Jaká řešení vnímají obě strany jako přínosná?  

Seminářem je zamyšlením nad spoluprací školy a rodiny tak, aby dítě mělo nasyceny základní potřeby, 

a to doma i ve škole. Jednou z velmi důležitých potřeb dítěte je získávat nové informace, zkušenosti, 

učit se. Škola a rodina jsou základními prostředími, která tuto potřebu uspokojují s různou mírou 

efektivity.  

Cílem semináře je posílit a upevnit funkční mechanismy vedoucí ke spolupráci školy a rodiny a hledat 

možnosti k navození změny tam, kde není dosaženo cílů zúčastněných stran. 

 
Získané kompetence: 

• Účastník má přehled o základech realizace požadavků RVP týkajících se školy a rodiny   

• Účastník si uvědomuje a posiluje funkční mechanismy v komunikaci s rodičem jako nástrojem 

vedoucím ke vzájemné spolupráci 

• V případě, že se spolupráce nerozvíjí podle očekávání zúčastněných stran, účastník se snaží o změnu 

strategie při řešení problému. 

 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (pedagogy mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, 

speciální pedagogovy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, ostatní pedagogické 

pracovníci).  

 


