
Spolupráca rodiny a školy 

 

Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní a preto vzájomná 

spolupráca predstavuje významný faktor pri riešení ťažkostí detí. Školu nemožno budovať bez 

vzťahu k rodine – úspech školy vzájomne úzko súvisí s podmienkami v rodine. Pokiaľ žiak cíti 

dôveru a podporu rodiča voči škole, je motivovaný k podávaniu lepších výkonov. 

 

V súčasnosti sú okrem nárokov na školu popri rozvoji vedomostí a prípravy na povolanie 

žiakov, kladené aj špecifickejšie nároky. Ide napríklad o to, ako rýchlo škola dokáže ťažkosti 

identifikovať, ako kvalitnú odbornú pomoc dokáže poskytnúť a ako efektívne problém rieši. 

Možno práve dôraz na atribúty starostlivosti o psychické zdravie sú tými, ktoré robia školu 

„školou budúcnosti“. Preto ak pedagogický či odborný personál školy nejaké ťažkosti zbadá, je 

ich povinnosťou a záujmom ťažkosti riešiť. V tejto súvislosti je prirodzené zrealizovať 

stretnutia za prítomnosti zainteresovaných strán, berúc do úvahy charakter problému. Často krát 

sú riešením zmeny vo fungovaní žiaka, rodiny a prístupe pedagógov. 

 

My ako škola vnímame rodičov ako partnerov, ktorí by spoluprácou mohli škole „prepožičať“ 

svoje poznatky a postrehy v prístupe k ich deťom. Veríme, že daná spolupráca je obohatením 

tak pre rodičov ako aj školu. A ak aj z rozhovoru vyplynie, že vnímanie detí je rodičmi a 

pedagógmi odlišné, je to úplne v poriadku. Možno práve tieto odlišnosti sú cestou k riešeniu 

problému. V tomto smere by vedela byť nápomocná aj úloha školského psychológa, ktorý vie 

vytvoriť také podmienky pre fungovanie partnerského vzťahu medzi žiakom, školou a rodinou, 

zohľadňujúc individuálne potreby jednotlivcov. Školský psychológ je nestranný, nezaujatý a 

nehodnotiaci. Pozná zázemie školy a pedagógov a preto vie rodičom a žiakom poskytnúť 

nadhľad a mediáciu pri riešení problému. 

 

Záverom, je dôležité pripomenúť, že len vzájomnou spoluprácou a zodpovednosťou, budú deti 

vychované tak, že v budúcnosti ako perspektívni rodičia budú automaticky so školou 

spolupracovať a táto spolupráca bude pre nich samozrejmosťou. 
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