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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 

 

POVINNÉ   POŽADAVKY  K ZÍSKÁNÍ  CERTIFIKÁTU  RODIČE  VÍTÁNI 

 

1. Rodiče se dostanou do školy až do pozdních odpoledních hodin. 

- U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do 

školy pustí pověřená osoba 

- U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič zavolat, 

aby ho do školy pustila pověřená osoba 

- Vchod do školy se nezamyká a je volně přístupný 

2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele. 

- Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty, 

mobilní telefon, nebo email na třídního učitele 

- Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a 

vedení školy, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na 

spojovatelku 

3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. 

- Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou 

školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další 

významnější akce pro rodiče a žáky školy 

- Tyto informace jsou během roku neustále dostupné na webu školy a jsou průběžně 

aktualizovány 

4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich 

dítěte před ostatními rodiči 

- Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem 

osobně 

- Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte 

5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. 

- Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy, nebo na učitele, si vždy uděláme čas, 

vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, 

sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko 

vždy vysvětlíme 

- S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl 

nikdo, koho se to netýká 

6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich 

opravdu zúčastnit 

 

 



PŘÍLOHA  ČÍSLO  2 

VOLITELNÉ  POŽADAVKY  K  ZÍSKÁNÍ  CERTIFIKÁTU  RODIČE   VÍTÁNI  

 

1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i 

děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. 

2. Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je 

pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, 

elektronické žákovské knížky….) 

3. Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro rodiče i žáky. 

4. Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel – 

dítě – rodič. 

5. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se 

záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí. 

6. Školní dokumenty (ŠVP aj.) zpřístupňujeme na webu školy. Vysvětlujeme v nich 

důsledně všechny odborné termíny a zkratky, aby jim rozuměli rodiče ze všech 

oborů. 

7. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce. 

8. Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu 

jídelníčku ve školní jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost 

automatu na sladkosti apod.). 

9. Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit 

vyučování. 

10. Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem. 

11. Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci 

spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní slavnost, sportovní a 

kulturní akce, rodičovské víkendy apod.). 

12. Umíme rodičům doporučit externího psychologa logopeda, s nímž 

spolupracujeme. 

13. Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o 

škole. 

14. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní 

subjektivitou (obvykle občanské sdružení) 

15. Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím. 

16. Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání. 

17. Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč 

ve škole učíme. 

 

 

 



PŘÍLOHA  ČÍSLO  3 – DESATERO  PRO  SPOLUPRÁCI  S RODINOU  

V PROGRAMU  ZAČÍT  SPOLU 

 

1. RESPEKTUJEME  ÚLOHU  RODIČŮ. 

Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň 

povinnost činit důležitá rozhodnutí, týkající se jejich potomka. Bereme tuto jejich 

nezpochybnitelnou roli v každé situaci v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme 

vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami. 

2. ZACHOVÁVÁME  DŮVĚRNOST. 

Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení školní 

docházky svého dítěte. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které 

jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti 

mají k dispozici pouze jeho rodiče. Když je třeba poskytnout tyto informace i jiným 

osobám, seznamujeme s tímto faktem rodiče předem a žádáme o jejich souhlas.  

3. MLUVÍME  S RODINAMI  O  OČEKÁVÁNÍCH,  KTERÁ  VŮČI  SOBĚ  MÁME. 

Zejména na počátku školního roku (případně školní docházky, nebo ještě před vstupem 

dítěte do školy), ale i v průběhu školního roku zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání 

svého dítěte a vzájemné spolupráci se školou rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme 

svoje představy a záměry. 

4. PODPORUJEME  SPOLUPRÁCI  S   RODIČI  NABÍDKOU  VÍCE  STRATEGIÍ  

K  JEJICH  ZAPOJENÍ. 

Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu druhou. 

Jsme flexibilní a tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které 

jí budou nejvíce vyhovovat. 

5. RESPEKTUJEME,  ŽE  KONKRÉTNÍ  ZPŮSOB  SPOLUPRÁCE  SI  VOLÍ  

RODINA  SAMA. 

Naším úkolem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, 

kterou z forem spolupráce rodina zvolí, už závisí na ní samé. 



6. USILUJEME  O  ZAPOJENÍ  CELÉ  RODINY. 

Ke spolupráci vyzýváme nejenom rodiče dětí, ale přispět mohou i další členové rodiny a 

její přátelé. 

7. PLÁNUJEME  RODIČOVSKÁ  SETKÁNÍ  A  KONZULTACE  V DOBĚ, KTERÁ  

RODINĚ  VYHOVUJE. 

Dáváme rodičům možnost vybrat si termín setkání z několika navržených variant, rodiče 

se mohou zapisovat do harmonogramu konzultací. 

8. ZAMĚŘUJEME  SE  NA  SILNÉ  STRÁNKY  RODINY  A POSKYTUJEME  JÍ  

POZITIVNÍ  ZPĚTNOU  VAZBU. 

Zdůrazňujeme silné stránky rodiny a dosažené úspěchy. Dáváme rodinám najevo, že si 

ceníme jejich spolupráce a zapojení ve třídě. 

9. SPOLUPRACUJEME  S DALŠÍMI  PARTNERY  ŠKOLY.  

Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, jejichž nabídek 

využíváme, a naopak, přispíváme jim v rámci svých možností naší prací. 

10. VÍME,  ŽE  VŠECHNO  NEJDE  HNED. 

Partnerské vztahy a intenzivní spolupráci s rodiči budujeme postupně, průběžným 

stavěním na malých úspěších. Vyžaduje to čas a úsilí. Víme, že je to náročné, ale 

nevzdáváme se. 
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POVINNÁ  KRITÉRIA  BYLA  HODNOCENA  TAKTO: 

 

KRITÉRIUM 

ČÍSLO 

ANO NE NEVÍM 

1. 5 0 0 

2. 5 0 0 

3. 4 0 1 

4. 5 0 0 

5. 5 0 0 

6. 5 0 0 
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VOLITELNÁ  KRITÉRIA  BYLA  HODNOCENA  TAKTO: 

 

KRITÉRIUM 

ČÍSLO 

ANO NE NEVÍM 

1. 5 0 0 

2. 3 2 0 

3. 4 1 0 

4. 3 2 0 

5. 1 0 4 

6. 0 5 0 

7. 0 3 2 

8. 0 5 0 

9. 5 0 0 

10. 5 0 0 

11. 5 0 0 

12. 4 0 1 

13. 0 5 0 

14. 0 5 0 

15. 5 0 0 

16. 0 5 0 

17. 0 5 0 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA  ČÍSLO  6  -  FOTOGALERIE 

 

Kurz první pomoci – babička odborník 

 

Rodiče ve vyučování 2. a 3. ročník 

 

 



 

Akademie na konci školního roku 

 

 

Slavnostní zahájení školního roku – přivítání prvňáků 

 

 

 



 

Rodiče ve třídě – 1. ročník 

 

 

Vánoční dílna 

  

 


