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Úvod
Tento materiál má ambici poskytnou základné informace o platforme RodFórky.
Obsahuje informace o východiskách, cílech platformy a metodách práce. Stěžejní cíl
platformy je zefektivnění předávání informací a komunikace mezi institucemi a rodiči žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Dále také mezi rodiči s podobnou zkušeností navzájem.
Platforma vytváří prostor a podporu pro setkávání, o obsahu jednotlivých fór rozhoduje
každá lokální skupina samostatně. Lokální fóra si teda žijí „vlastním životem“. Jedině tak
dokážou pružně reagovat na požadavky, podněty a přání zúčastněných, v té dané lokalitě.
Dílčím cílem je vytvoření tradice setkávání nad tématy vzdělávání a budování povědomí o
možnostech spolupráce a podílení se na standardech péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (dále SVP) i se stran rodičů a dalších institucí. Věříme, že platforma povede ke
zlepšení dosavadní péče o žáky se SVP a vytvoří kvalitní komunikační kanál k prospěchu
všech zapojených stran.

Tradice Rodičovských fór
Rodičovská fóra, vznikající v jednotlivých zemích, se nachází v různých fázích svého
vývoje. Každé vznikající fórum je unikátní, přesto však mají jednotlivá fóra spoustu
společného. Při zakládání jakéhokoli fóra si na počátku klademe určité otázky týkající se
organizace, jeho zaměření a cílové skupiny. Všeobecným cílem fóra je zprostředkovat setkání
jedinců se zájmem o diskuzi na společné téma, a pomoci tak ke sdílení osobní zkušenosti
s konkrétní problematikou. Setkávat se mohou jednak rodiče samotní, ale i rodiče
s odborníky, díky čemu dochází k propojení pohledu na problematiku péče o děti očima
rodičů i profesionálů. To může vést k lepšímu pochopení toho, co nefunguje a co je potřeba
zlepšit, změnit, či lépe přizpůsobit potřebám všech zainteresovaných.
Princip pořádání rodičovských fór se ukázal jako efektivní např. v Anglii, kde před 10 lety
začala vznikat lokální rodičovská fóra pro setkávání a výměnu zkušeností mezi rodiči dětí
s postižením (platforma Contact a family), za finanční a grantové podpory tamního
Ministerstva školství. V ČR funguje např. platforma Fórum rodičů, pod níž spadají další
organizace a partnerské iniciativy. Jedná se o celonárodní asociaci rodičů, kteří projevují
zájem o úroveň vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Další zahraniční platformou je např.
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Parents forum, jejímž cílem je posílit emocionální povědomí a respektující komunikaci
v rodinách.
Lze tedy poznamenat, že zakládání platforem pro setkávání rodičů má svoji tradici, která se
nadále rozšiřuje a sklízí již dílčí úspěchy na poli svého působení.

Rodfórky
Rodičovská fóra, tzv. RodFórky, se od celonárodních platforem liší právě svým
lokálním zaměřením, díky čemu budou blíže rodičům, učitelům, ale i problematice typické
pro konkrétní místa a tamní školy. Projekt počítá s fungováním rodičovských fór v těsném
propojení s konkrétní školou v každém kraji. Cílovou skupinu RodFórek bude tvořit široký
okruh jedinců zapojených do procesu vzdělávání – zejména tedy rodiče žáků, ale i samotní
žáci se SVP, učitelé a jiní odborníci. Všichni tito lidé se díky vytvořené platformě budou moci
setkávat a společně diskutovat na potřebná témata. Bude vytvořen prostor pro vyjadřování
potřeb, postojů, obav a stereotypů – prostor, kde mohou rodiče diskutovat o tématech
souvisejících se vzděláváním jejich dětí. Díky rodičovské diskusní platformě budou moci školy
i veřejnost lépe porozumět potřebám cílové skupiny, otevře se tak prostor pro sdílení a
spoluúčast žáků se zdravotním postižením na tvorbě inkluzivního prostředí.

Schéma 1: Propojení vztahů jednotlivých krajů s Rodfórem (centrum Rodfórek)
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RodFórum (viz schéma 1) je centrum, které shromažďuje výstupy ze všech
jednotlivých rodinných fór, které probíhají ve všech krajích. Cílem RodFóra je centralizovat
jednotlivé RodFórky a vytvořit prostor pro sdílení, inspiraci a vzájemnú podporu. Díky
propojení mezi jednotlivými kraji napříč republikou, aktivita každé RodFórky může být
přínosná širší cílové skupině (i v dalších krajích).
RodFórum je teda centralizované pracoviště, které poskytuje metodickou podporu
pro

jednotlivé

RodFórky,

centralizuje

výstupy

prostřednictvím

webové

stránky

(presmosty.cz) a podílí se na organizaci celonárodních rodičovských fór, zodpovídá za
funkčnost celé sítě, dohlíží na propagaci aktivit (web), spoluvytváří nové sítě pro setkávání a
zpracovává výstupy platformy. V jednotlivých krajích organizují setkávání oblastní
koordinátoři RF, nejčastěji při konkrétní škole. S tímto souvisí také nutnost zajištění zázemí,
zejména prostoru, pro setkávání rodičovské skupiny. Provozní podmínky rodičovských fór se
z důvodu rozdílných možností mohou v jednotlivých krajích odlišovat. Projekt klade velký
důraz na pracovní a osobnostní kompetence oblastních koordinátorů, převážně ve stádiích
vedení skupiny a následního zpracovávání výstupů. Projekt proto počítá s metodickým
vedením jednotlivých oblastních koordinátorů hlavním koordinátorem RF.

Oblastní koordinátor RF zpravidla do týdne od setkání zpracuje výstupy a se souhlasem
zúčastněných, je poskytne dále škole nebo jiným institucím dle zaměření konkrétního fóra.
Mimo to posílá výstupy a zprávu o průběhu aktivit do RodFóra, centra sítě. V centru výstupy
shromažďuje Hlavní koordinátor, který je uveřejňuje na webových stránkách projektu a
poskytuje zpětnou vazbu oblastnímu koordinátorovi.

Cíle rodičovských fór
Nejdůležitější částí pořádání fór je definice samotného cíle. Před každým setkáním je
potřeba jasně a srozumitelně definovat cíle fóra tak, aby všichni potenciální účastníci
porozuměli jejich smyslu – tzn., čeho chce fórum dosáhnout. Na základě definovaného cíle
může oblastní koordinátor volit metodu práce s cílovou skupinou (viz dále). Vždy je zapotřebí
zvážit, pro jakou cílovou skupinu se konkrétní fórum pořádá, jaké bude např. věkové rozpětí
účastníků a jiné charakteristiky, hrají-li, v případě diskutovaného tématu, roli.
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Každé rodičovské fórum se bude řídit konkrétními zásadami a bude podléhat určité struktuře
a hierarchii. Zajištěna bude ochrana osobních dat a práva všech členů. S tím souvisí i
formulace kodexu chování a jeho dodržování.
Oblastní metodik může nacházet inspiraci pro cíle v průběhu už uskutečněných
setkání, na podnět rodičů, jiných institucí, škol a školských zařízení, nebo může využít
témata, které nalezne na webových stránkách platformy (například už proběhli v jiných
krajích).

Tabulka č. 1: Příklady cílů a volby metod práce s cílovou skupinou

Cíl - zakázka
Volba metody
Jak zlepšit komunikaci mezi Fokusní skupina
školou a rodiči?

Výstupy
Podněty ke školám

Jak mohu
jako rodič Fokusní skupina / Workshop
dopomoct dítěti s domácí
přípravou?

Sdílení zkušenosti, Podněty
školám, nové informace

Jak podpořit vaše dítě.

Nové informace a přístupy
v péči

Workshop

V tabulce č. 1 vidíme, jako můžeme na různá témata volit odlišné metody práce s cílovou
skupinou. Důležitá je teda otázka, čeho chce RodFórka dosáhnout ve vztahu k cílové skupině.
Volbu metod volíme následně až po zodpovězení této otázky.

Inzerce a propagace fóra
Oblastní koordinátor zajišťuje inzerci a propagaci lokálního rodičovského fóra –
RodFórky. Předpokládá se, že oblastní koordinátor kontaktuje místní školu s nabídkou
pořádání rodičovského fóra tak, aby tato možnost oslovila co nejvíce potenciálních účastníků
z cílové skupiny. Letáky lze zanechat i na místech, která rodiče často navštěvují, jako např.
ordinace lékařů, centra pořádající volnočasové aktivity pro děti a dospívající, okolní školy,
knihovny atp. Součástí propagace je také zřízení webu (www.presmosty.cz), další možností je
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zřízení účtu na sociálních sítích, Oblastní koordinátor také zjistí, zda v okolí nefungují jiné
rodičovské iniciativy, se kterými by mohlo fórum navázat spolupráci.
Čím více členů bude rodičovské fórum mít, tím více informací, názorů a zkušeností získá. O to
lépe lze pak argumenty podpořit diskusi o případných změnách v jednání s dalšími
odborníky. Získáme mj. důkaz, že se jedná o problematiku týkající se většího počtu rodičů.
Rodiče by mohli mít obavy, že členství ve fóru bude vyžadovat spoustu práce. Je proto na
místě, dát jim možnost rozhodnout o tom, do jaké míry se chtějí sami zapojit. Jak už bylo na
začátku řečeno, jedná se nový koncept zefektivňování a vyměňování informací a podnětů.
Tento nový trend počítá s vetší mírou nároků na vysvětlování, obeznamování a propagaci
aktivit, kdy zúčastněné strany (rodič – škola – další instituce) pochopí se, že se jim spolupráce
a zapojení vyplatí.
Projekt počítá s tvorbou propagačních materiálů určených k prezentaci celé
platformy, jednotlivých RodFórek, nebo celonárodních fór.

Propagační materiál RodFórky by měl obsahovat tyto informace:


cíle fóra,



kdo se může stát členem,



způsob, jak mohou rodiče fórum kontaktovat a stát se jeho členy,



jak mohou rodiče přispívat svými názory,



kde

hledat

informace

o

pořádaných

setkáních

a

plánovaných

akcích

(www.presmosty.cz),


proč je důležité stát se členem – možnost působení pozitivních změn ve vzdělávání
vlastních dětí.

Oblastní koordinátor RF:


mapuje situaci v konkrétním kraji a zjišťuje, jaká témata jsou v daném místě a na
konkrétní škole aktuální a potřebná. Na základě toho organizuje rodičovské fórum
zaměřené na konkrétní téma.



vytváří plán celého setkání.



domlouvá místo a čas setkání skupiny.



inzeruje a propaguje plánované rodičovské fórum a jeho tematické zaměření.

6



aktivně se účastní lokálního rodičovského fóra, podporuje diskuzi.



vytváří výstupy z každého setkání (prezenční listina, diskutovaná témata, závěry a
výsledky, vyjádření zúčastněných členů, zpětná vazba)

Metody práce s cílovou skupinou
Při práci s cílovou skupinou (účastníci RodFórky) můžeme využít několika metod.
Nabízí se zde možnost pořádání svépomocných skupin, ohniskových skupin („focus groups“),
ale také workshopů či poradenských skupin.
Oblastní koordinátor na začátku každého setkání poskytne potřebné organizační informace,
jako například cíle, informovaný souhlas, vymezení času, způsoby zpracovávání výstupů,
komu budou poskytnuty atd. Bez ohledu na zvolenou metodu práce se skupinou, by na
každém setkání, měla být také stanovena skupinová pravidla jako např. naslouchat a
respektovat názory druhých, vzájemně se nepřerušovat v řeči. Každý účastník se k pravidlům
může vyjádřit a navrhnout také další.

1. Svépomocné a poradenské skupiny
Účastníci svépomocné skupiny si pomáhají navzájem - řeší tak své problémy bez účasti
profesionála (nebo profesionál „jenom“ facilituje proces a hlídá pravidla). Průběh setkání
si řídí jedinci sami a nastavují si vlastní skupinová pravidla. Hlavním funkčním, a také
léčivým prvkem je skutečnost, že jeden člověk pomáhá druhému. Skupina funguje na
základě předpokladu, že nejlépe jedinci může pomoci osoba, která si prošla anebo v
současnosti prochází stejnou situací. Vytrácí se tedy rozdíl mezi pomáhajícím a tím, kdo
pomoc potřebuje – účastníci skupiny jsou v rovnocenném postavení. Jedinec díky
skupinovému sdílení získává větší kontrolu nad svým problémem a aktivně předává
informace dalším zúčastněným. Často tyto skupiny fungují na základě sociálního pravidla
reciprocity.

2. Ohniskové skupiny – skupinová diskuze
Ohniskové skupiny neboli „focus groups“ jsou nejrozšířenější metodou pro získávání
kvalitativních dat. Využívá se zde skupinové interakce, která vzniká během debaty na
téma určené moderátorem diskuse (oblastní koordinátor RF). Koordinátor určuje
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zaměření diskuse neboli ohnisko, které se vztahuje k cíli rodičovského setkání. Informace
pak získává prostřednictvím záznamu skupinové interakce. Ohnisko je tematickou oblastí,
která zúčastněné zajímá, musí být však ohraničené a srozumitelné pro všechny účastníky
diskuse. Jedná se o metodu, která podporuje spontaneitu a skupinovou interakci a
umožňuje nám sledovat aktuální reakce členů na diskutované téma. Koordinátor RF
moderuje diskuzi, a ovlivňuje tak její průběh. Moderátor má za úkol účastníky
podněcovat a povzbuzovat k zapojení do diskuze, pomáhat jim vyjádřit své názory a
pocity. Také ohnisková skupina se řídí pravidly, která jsou stanovena na počátku, a
moderátor na jejich dodržování dohlíží. Osobnost moderátora je v ohniskové skupině
klíčová – měl by být přirozenou autoritou, volit vhodné metody povzbuzování, umět
pracovat s atmosférou skupiny a flexibilně reagovat na aktuální dění. Ohniskové skupiny
lze dělit na strukturované a nestrukturované, dle míry řízení a zásahů ze strany
moderátora. Za vhodný počet účastníků ohniskové skupiny lze považovat do 10 jedinců.

3. Workshopy
Další metodou práce s cílovou skupinou jsou nejrůznější workshopy - vzdělávací aktivity,
díky kterým dochází k prohlubování znalostí, získávání nových zkušeností a praktických
dovedností prostřednictvím sebezkušenosti a spolupráce. Workshop počítá s aktivním
zapojením účastníků rodičovské skupiny do připravených aktivit, které souvisejí
s problematikou vzdělávání a výchovy dětí.
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Závěrem
Cílem předkládaného projektu je vytvořit platformu pro setkávání rodičů – takzvané
rodičovské fóra (tzv. RodFórky), které budou poskytovat prostor pro sdílení zkušeností,
diskuzi, příkladů dobré praxe a budou podporovat zapojení širokého okruhu lidí (i samotných
žáků se SVP) do veřejné debaty na téma vzdělávání (primární zisk). To umožní školám a
dalším institucím lépe porozumět potřebám rodičů a žáků se SVP.
Rodičovské fóra budou organizované jako workshopy, fokusní a svépomocné skupiny, co
předpokládá, další (sekundárné) zisky vyplívající ze setkávání jako získaná odvaha, změna
postojů, prostor pro vyjádření se, pro sdílení emocí apod.
Cílem aktivity je podpoření několika stovek rodičovských fór a vytvoření tradice setkávání
rodičů nad otázkami podpory a lepších podmínek ve vzdělávání v ČR. Povinným výstupem
projektu bude příručka, jak založit, provozovat a rozvíjet rodičovské fóra v ČR, která bude
obsahovat i příklady dobré praxe. Dalším výstupem bude materiál, který bude obsahovat
souhrn podnětů vzešlých z rodičovských fór směrem ke školám či dalším institucím
v jednotlivých krajích. Výstupy budou po skončení projektu k dispozici široké veřejnosti.
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