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Získání žáka

2.1     Podle čeho si rodiče vybírají školu?

Pokud nemáme ve škole žáky, jakákoli debata o pedagogickém působení je zby-
tečná. Zkusme se podívat na problematiku očima rodičů, kteří jsou (zejména
u mladších dětí) těmi, kteří školu vybírají.

Dnes je samozřejmostí svobodná volba školy. Dříve bylo přesně stanoveno, do které
školy se dítě musí dát zapsat, sám si vzpomínám na seznamy vyvěšované v domech
a rozdělení jednotlivých ulic před zápisem do prvních tříd v mém rodném Brně. Je
namístě si položit otázku, zdali je toto rodičovské právo skutečně pozitivní. Nejde
mi o školy a jejich jistotu přísunu dětí, to rozhodně ne. Jde mi o v mnoha regionech
prokazatelné vyprazdňování škol z neobjektivních důvodů. Rodiče si berou dítě ráno
po cestě za prací, neboť si myslí, že vesnice nemůže nabízet dobré vzdělání. Rodiče
jsou potom jasnou příčinou sociálního vylučování, známe případy škol, kdy škola
během několika let dramaticky změnila sociální i národnostní strukturu a přitom se
v bezprostředním okolí zase tolik nezměnilo. 
Jsem osobně přesvědčen, že dítě by mělo minimálně do 5. třídy základní školy chodit
společně se svými vrstevníky z obce či městské části, nejlépe pěšky (což je v mnoha
případech utopie, připouštím). Je ale pravděpodobné, že by se tímto vytvořil větší
tlak okolí na kvalitu školy jako centra obce či městské části, že by se postupně odfor-
malizovala činnost školských rad a škola by měla možnost naplňovat socializační
a integrační funkci tak, jak by bylo žádoucí. Mnohokrát pojmenovávanou selekci
českých škol pomáháme zvyšovat v dobré víře, že pro svoje dítě zajistíme lepší školu. 
Nejde však pouze o český problém. Z výzkumu realizovaného v některých státech
USA vyplývá, že se rodiče jsou ochotni (mnohdy ovšem fiktivně) přestěhovat, aby
mělo jejich dítě trvalé bydliště tam, kde je jejich vysněná škola. A ještě něco – na
podzim roku 2013 v našem tisku proběhla zpráva, že někteří čeští rodiče nahlásili
trvalé bydliště dítěte přímo na úřad, a získali tak pro něho místo v mateřské škole.

Jak jsem uvedl, čím mladší dítě, tím více rozhodují rodiče, na kterou školu svoje
dítě zapíší nebo přihlásí. Rodičovský názor je v tomto zásadní a je v zájmu školy
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tento názor co nejlépe poznat, pochopit a snažit se jej využít, je-li to možné
a reálné. 

Podle slov ředitele gymnázia se velice liší reklamní kampaň pro osmileté a čtyřleté
gymnázium. Zatímco u žáků páté třídy se seriózně oslovují rodiče, u teenagerů se
osvědčuje často bláznivá směsice informací zdánlivě do školy nepatřící…

Jistě by stálo za úvahu podívat se na výběr školy z jiného úhlu pohledu, položit
fundamentální otázku nikoli z hlediska vybavení či nevybavení školy, struktury
pedagogů či umístění, ale proč dávat dítě do školy či proč určitý typ školy vůbec
studovat. Mnohé učitele by překvapilo, kdyby si uvědomili, co očekávají rodiče
od školy. Je to ona proklamovaná a přitom nepopsaná kvalita výuky, formální
vyjádření absolvování ve formě vysvědčení či diplomu nebo třeba čerpání
výhod studenta, tedy využití školy jako pouhého sociálního opatření a odložení
prvního vstupu do pracovního procesu?

Obrázek 3 Výsledky rodičovských názorů na činnost školy
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Graf vyjadřující názory rodičů (zpracováno autorem podle Černý, Greger, Wal-
terová, 2011) poměrně signifikantně vystihuje jedno úskalí českého pojetí
základního vzdělávání. Vpravo jsou patrny prvky nejvíce vyžadované rodiči
a vlevo nejméně. Je vidět, že nejvíce je rodiči akcentována škola, která práci
s žáky zvládne sama, nebude po rodičích mnoho chtít a přitom bude dítě ve
škole spokojené. Ale představy jsou mnohdy nesplnitelné!

Výzkumný příklad realizovaný v jedné ze závěrečných prací Studia pro vedoucí peda-
gogické pracovníky. Student se věnoval důvodům, proč rodiče volí odchod ze základní
školy na gymnázium po páté třídě základní školy. Byla zkoumána situace v Praze. 
Nejvíce byly akcentovány tyto důvody:
– dítě se na gymnáziu dostane mezi výběr žáků, bude mezi dětmi z lepších rodin

– 81 % respondentů (dítě chtějí na gymnázium dostat rodiče s vyšším vzděláním,
jsou přesvědčeni o lepší péči o jejich dítě a lepší práci gymnázia s talentovanými
žáky, přitom průměrná naplněnost ZŠ je 22 žáků a naplněnost gymnázií 30 žáků;
sociální nůžky se takto stále více rozevírají), 

– rodiče chtějí mít včas dítě umístěné na škole, která končí maturitou – 59 %
respondentů (tomuto požadavku základní škola konkurovat nemůže, jde o těžko
ovlivnitelný objektivní faktor),

– základní škola údajně nenabízí stejně kvalitní výukový program – 48 % 
respondentů,

– nadané děti nemají na základní škole šanci se kvalitně rozvíjet – 37 % 
respondentů.

Naopak rodiče málo používali tyto argumenty:
– vybavení základní školy je horší než školy střední – 28 % respondentů,
– úroveň učitelů je na základní škole horší než na škole střední – 22 % respon-

dentů,
– malicherné důvody (náhlá neshoda, zkratovité jednání) – 15 %,
– nespokojenost s učitelkou – 4 % respondentů,
– základní škola je nebezpečná – 0 % respondentů.

Vyplývá z toho, že rozhodování rodičů žáků páté nebo sedmé třídy základní
školy je často iracionální, opírá se o nepřesné údaje, popř. jde rodičům o zdán-
livý sociální posun. 
Z toho lze odvodit pro ředitele základních škol několik nepříjemných faktů:
 víceletá gymnázia existují a pravděpodobně dále existovat budou,
 postavení základní školy je vůči víceletým gymnáziím tržně nerovné,
 přes veškerou snahu základní školy přesvědčit klienty o tom, že zůstat je

lepší varianta, bude odcházet určitý počet žáků na víceletá gymnázia.

Jistě stojí za to chvíli se u předcházejícího výzkumu zastavit a pokusit se najít
možná řešení pro ředitele základních škol. Tito jsou skutečně v současné době
v nevýhodě proti ředitelům víceletých gymnázií. Počet žáků gymnázií je stabilní
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na rozdíl od počtu žáků základních škol.1 Navíc svoji roli hraje setrvačnost, tra-
dice či tlak okolí, který neumožní rodičům z určité vrstvy společnosti nechat
dítě na základní škole. 
Nechci tímto otevírat problematiku existence víceletých gymnázií. Jako tradice
českého školství se tento druh škol vrátil krátce po roce 1989 a je velikou částí
společnosti považován za tradiční kvalitní školy. Jisté je jedno – víceletá gym-
názia pomáhají selektovat společnost. Seriózní odbornou debatu o počtu žáků,
škol i (ne)přínosu dvojkolejnosti vzdělávání ve věkové kategorii žáků druhého
stupně považuji za nutnou. Stejně tak je na druhé straně nepostradatelná
diskuse o nutné pomoci základním školám, aby mohly opravdu naplňovat
všechna očekávání a funkce.

Vedení jedné velké městské základní školy orientované na výuku jazyků se také trá-
pilo počtem odcházejících žáků z páté třídy. Mohlo ho na jedné straně těšit, že jsou
žáci dobře nachystáni na svoje další vzdělávání, ale na druhé straně je odchod kva-
litních žáků pro školu vždy problematický. Změna struktury třídy skutečně nepomůže
ani jedné skupině – ti slabší ztrácejí tahouny, ti rychlejší se mohou zahledět do sebe
a neuvědomují si, že společnost je mnohem více diverzifikovaná, než se na první
pohled zdá. Vedení oné školy připravilo pro rodiče ukázkový program výuky cizích
jazyků, otevřelo jim třídy s cílem ukázat svoji dobrou práci. Výsledek – přišli tři rodiče,
mnozí nevyužití nabídky komentovali slovy, že jejich děti jsou přeci POUZE na základní
škole, o cestě k vysněnému  víceletému gymnáziu nebudou s nikým debatovat.

A jsme najednou oklikou zpátky! Poprvé v historii srovnávacích šetření PISA
se někteří žáci víceletých gymnázií v roce 2012 ocitli v první, teda zcela nedo-
stačující úrovni některé ze zkoumaných gramotností. Tato skutečnost je vodou
na mlýn názorům, které by chtěly redukovat jednotlivé typy škol, zavádět
směrná čísla a omezovat vzdělávací nabídku. Je pravdou, že dokonce mnohá
gymnázia nerealizují přijímací zkoušky a výběr žáků ke studiu nahrazuje sku-
tečný nábor za každou cenu. 
Ředitelé základních škol mají v tuto chvíli jedinou cestu. Trpělivou mravenčí
každodenní prací ukazovat solidní vzdělávací cestu, aby se právě základní škola
stala tím potřebným komunitním edukačním centrem obce nebo městské části.
Bude tak nepřímo ovlivňovat alespoň lokální vzdělávací politiku, neboť nad-
regionální politici nepomohou. Z výzkumů totiž skutečně vyplývá (Straková,
2013), že základní předpoklady spojené s úlohou víceletých gymnázií nejsou
naplněny, víceletá gymnázia není možno označit za školy, které slouží k urych-
lení rozvoje mimořádně nadaných žáků.
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2.2    Kvalitní, nebo správná?

Aktéři vzdělávací politiky stejně jako akademická obec se nejsou schopni shod-
nout na tom, co je to kvalita vzdělávání, tím pádem jak vypadá kvalitní škola
a jaká použít hodnoticí kritéria pro kvalitního učitele a ředitele.
Je to hořce úsměvné, neboť se o těchto věcech diskutuje čtvrt století bez hmata-
telného výsledku, přitom byla řada zajímavých pokusů různé úrovně a závěrů.
Za všechny je možno vzpomenout veliký národní projekt Cesta ke kvalitě. Ředitel
školy přitom s kvalitou musí každodenně pracovat, nemůže čekat na ukončení
vědeckých disputací a formulování projektových závěrů. Je to on, kdo ručí za
celou školu, za výběr dobrých lidí a optimální průběh edukace žáků.
Pomozme řediteli formulovat klíčová slova kvalitní školy ze čtyř úhlů pohledu.
Je to signifikantní – níže uvedené čtyři skupiny jsou spojeny v ideálním případě
právě konkrétní školou a mohou si laicky formulovat svoje stanoviska třeba
takto:
 žáci – cítíme se zde dobře a bezpečně, potkáváme správné učitele, chodíme

rádi ve školním tričku, na soutěži se pochlubíme, odkud přijíždíme, děláme
zde všechno možné, ale určitě se nenudíme,

 rodiče – škola má dobrý zvuk, věříme, že zde bude pro naše dítě místo,
máme k ní důvěru, škola pomůže nám a my zase jí,

 zaměstnanci školy – v takové škole bychom chtěli pracovat, nebylo lehké
se sem dostat, rádi řekneme svým přátelům, kde pracujeme,

 zřizovatel – rád do ní chodím pro inspiraci, dělá nám radost, vedle takovou
rozhodně nemají.

Každá strana, každá z uvedených skupin má zcela samozřejmě a legitimně svůj
pohled, svoji pravdu a postoje. Bylo by zvláštní, kdyby tomu tak nebylo. Pokud
budeme abstrahovat od dílčích zájmů dětí, rodičů, pracovníků či zřizovatele,
dostaneme pravděpodobně jakousi esenci dobré a správné školy – tedy nám
tyto cílové skupiny mohou třeba bez systematické empirie vytvořit klíčová slova
kvalitní školy.

Důvěra – Hrdost – Bezpečí – Spolupráce
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Obrázek 4 Kvalitní škola

2.3    Determinanty pedagogického procesu

V současné době se stále častěji reflektuje vliv vstupu do EU na české školství,
jsou pojmenovávány tendence, výhody i možná úskalí. Pro řádné pochopení
dobrého řízení pedagogického procesu je užitečné zamyslet se i nad kontexto-
vou determinací, která prokazatelně do dnešních dnů ovlivňuje situace na
našich školách i ve společnosti. 
Pedagogický proces, a tím pádem pedagogické řízení je ovlivňováno řadou fak-
torů, které na něho působí a často komplikují zúčastněným osobám jejich práci.
Jde mnohdy o faktory mající svůj původ mimo školu i čas, o to více bude pro
pracovníky školy důležité jejich pojmenování a pochopení. Je zřetelné, jak málo
jsou mnohdy brány na vědomí a zřetel, přitom dále uvedené determinační fak-
tory prokazatelně ovlivňují život školy a řízení pedagogického procesu, často
se tak děje v zásadní míře.
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 Historická determinace 
Český prostor byl v minulosti často ovlivňován velmocemi v bezprostředním
okolí, které na něho působily jako mlýnské kameny. Jedním z důsledků tohoto
vývoje je jistá lidská přizpůsobivost, vyčkávání i přenášení odpovědnosti na
někoho jiného společně s neúměrným očekáváním příznivého výsledku. 
Každý školský systém je ovlivněn historií. Rakousko-uherský model založený
na povinné školní docházce, formálním rozdělováním předmětů, byrokratickém
pojetí a stálé státní kontrole vedl lidi k pasivnímu pojetí a přesvědčení, že
o vzdělání a vzdělávání se má postarat právě stát, který nejlépe ví, jak na to.
Dodnes je u nás patrná snaha přenést odpovědnost na lektora, učitele, školu či
celý školský systém, patrné je i přesvědčení většiny lidí, že vzdělání má být
státní a bezplatné. Tyto názory se dostávaly a stále dostávají do přímého roz-
poru s reformními tendencemi, které naopak přenesly vysokou míru odpověd-
nosti na školy i jednotlivé pracovníky.

V kontrastu s tímto pojetím lze pozornost zaměřit na severské komunity, které zaklá-
daly školy s cílem lepšího života dětí jejich členů. V často uváděné školsky úspěšné
zemi, ve Finsku, je patrné odlišné chápání vztahu ke vzdělávacímu procesu a z toho
také vyplývající postavení i ohodnocení vzdělavatelů ve společnosti. V neposlední
řadě i prokazatelné výsledky žáků v mezinárodních srovnávacích šetřeních. Školy
zde byly zakládány nikoli jako povinnost (jako u nás v tereziánském období), ale jako
příležitost ke kultivaci mladší generace, problém souvisí i s jiným náboženským vidě-
ním světa. Školy byly chápané od začátku jako komunitní, odpovědnost za vzdělání
zůstala mezi lidmi v jednotlivých obcích. Kontrolu proto dodnes převážně zajišťuje
obec a rada školy, lidé si udrželi pocit odpovědnosti za svoje vzdělávání. Pokud nav-
štívíte finskou školu, opravdu tam na první pohled nespatříte něco převratného, je
to zkrátka kdesi uvnitř. Můžeme se ovšem stále dokola trápit odpovědí na otázky,
proč tam má učitelka první třídy vysoký kredit ve společnosti, proč je tam tak těžké
dostat se na pedagogickou fakultu, proč je tak samozřejmá rodičovská součinnost se
školou na rozdíl od našeho formalistního pojetí mnoha školských rad. Dlužno uvést,
že výsledky finských žáků v aktuálně zveřejněném šetření PISA 2012 vykazují o něco
horší výsledek než v letech 2000–2009, stále je však možné finské školství považovat
za progresivní a úspěšné.

Neklidné dvacáté století bylo poznamenáno několika společenskými posuny,
radikální změnou situace a v neposlední řadě dvěma světovými válkami. Vždy
se společenské změny promítaly do oblasti školství, chápání funkcí školy i stát-
ních priorit stávajícího zřízení. Je jistým paradoxem, že demokratická období
vlády (myšleno období tzv. první republiky a období po roce 1989) byla zatížena
velikou měrou setrvačnosti a trvalo mnoho let, než došlo ke změně základního
legislativního rámce školství. Totalitní systémy byly v této oblasti bohužel mno-
hem rychlejší, důslednější a neúprosnější. Hovoří o tom mimo jiné veliké počty
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