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Vážení rodiče a přátelé školy V Remízku, 

 

organizace EDUin, která se zabývá popularizací vzdělávacích témat, vytvořila značku pro školy 

otevřené rodičům. Je to značka pro dobré školy, které partnersky komunikují s rodiči. 

Proč má smysl, abychom jako rodiče více spolupracovali se školou? 

* Protože můžeme ovlivnit, jaká je škola, kde naše dítě tráví většinu času. 

* Protože můžeme na svoje dítě působit shodně my i učitelé. 

* Protože my známe svoje děti nejlépe a můžeme učitelům pomoci. 

Proč má pro školu smysl více spolupracovat s rodiči? 

* Z rodičů a školy se mohou stát „spojenci“ - to se odrazí i na vztahu dítěte ke škole. 

* Rodiče budou vnímat školu jako „svoji“ a budou ji více podporovat. 

* Školy otevřené rodičům jsou kladně hodnoceny, rodiče tam přednostně posílají své děti. 

* A konečně rodiče mohou školu podpořit - od drobných oprav až po sponzorské dary nebo vedení 

kroužků pro děti. 

 

Značka škol partnersky komunikujících s rodiči se jmenuje Rodiče vítáni a je udělovaná školám, která 

splní všechna povinná a část nepovinných kritérií (minimálně 2). Myslíme si, že naše škola potřebná 

kritéria naplňuje a na těch, které nesplňuje, může s naším přispěním dále pracovat. 

 

Předkládáme Vám povinná a nepovinná kritéria, jak je sepsal EDUin  s naším komentářem, jakým 

způsobem škola konkrétní body splňuje. 

Budeme rádi, ozvete-li se nám na email osvremizku@seznam.cz se svými komentáři, zdali si myslíte, 

že škola kritéria splňuje a měla by získat značku Rodiče vítáni. 

(Další informace o značce a podrobný komentář ke kritériím najdete na 

www.rodicevitani.cz)  

 

Kritéria značky Rodiče vítáni  
 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY - POVINNÉ 

 

1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin. 

Kritérium škola splňuje. 

U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená 

osoba. V odpoledních hodinách je škola obvykle otevřená. 

 

2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. 

Kritérium škola splňuje. 

Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména a kontakty na vedení školy, všechny 

vyučující a další zaměstnance školy.  

 

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

Kritérium škola splňuje. 

Škola má stále dostupné na svém webu informace o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní 

schůzky, dny otevřených dveří, sportovní soustředění a další akce pořádané školou. Tyto informace jsou 

průběžně aktualizovány. 

 

4. Škola rodičům zaručuje, že učitel při třídních schůzkách neprobírá prospěch a chování jejich 

dítěte před ostatními rodiči. 

Kritérium škola splňuje. 

mailto:osvremizku@seznam.cz
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Na třídních schůzkách učitel hodnotí třídu jako celek, individuální hodnocení dítěte sděluje učitel 

každému rodiči osobně.  

 

5. Škola s rodiči komunikuje partnerským způsobem.  

Kritérium škola splňuje. 

Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si učitel/zaměstnanec školy udělá čas, 

vyslechne je a slušně reaguje na jejich potřeby (poskytne informace, radu, sjedná schůzku apod.). Má-li 

škola důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlí. 

S rodiči škola komunikuje důstojným způsobem a dbá na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to 

netýká. Za každého jednání je provedený zápis. 

 

6. Školní akce pro rodiče jsou pořádány v termínech a hodinách, které jim umožní se jich 

opravdu zúčastnit.  

Kritérium škola splňuje. 

Celoškolní akce jsou pořádány v odpoledních, případně večerních hodinách s ohledem na pracující 

rodiče. 

 

7. Informační tabule projektu Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.  
Kritérium škola splní. 

Položka je zařazena mezi povinné, platnost je však po udělení značky. Zde se škola zavazuje, že tak 

učiní. 
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VOLITELNÉ POŽADAVKY  

 

Tyto požadavky jsou volitelné – pro základní stupeň certifikace musí škola naplňovat minimálně 2 

kritéria. Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již nějakou dobu, je zapojena 

většina lidí, kterých se to týká atd. Není účelem přihlásit se k velkému množství kritérií - dobrou 

spolupráci s rodiči dělá především kvalita naplnění kritérií, až pak následně jejich kvantita.  

Proto jsme jako splněná vybrali jen ta kritéria, o nichž jsme přesvědčeni, že je škola spolehlivě a 

kvalitně naplňuje. 

 

1. Škola dbá na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslí 

při tom na potřeby dětí i rodičů. 

Kritérium škola splňuje.  

Definice “příjemnosti” jistě může být dost subjektivní, ale myslíme si, že i přes vysoký počet zájemců o 

přijetí do školy se všichni aktéři snaží, aby zápis nebyl jen úřední akt. V letošním roce škola úspěšně 

vyzkoušela online rezervaci konkrétního termínu a děti a rodiče se vyhnuli delšímu čekání. Do 

organizace zápisu jsou zapojeni i starší spolužáci, kteří pomáhají s orientací ve škole a pro budoucí 

spolužáky vyrábějí malé dárky jako upomínku na den zápisu. 

 

 

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

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

knížky…) 

Kritérium škola nesplňuje. 

  

3. Pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče. 

Kritérium škola nesplňuje.  

Komentář EDUinu: Toto kritérium je naplněné tehdy, když jsou na webu, nebo jinde veřejně přístupným 

způsobem vypsané hodiny, kdy je učitel k dispozici i mimo vyučování. Za naplnění kritéria není 

považována možnost, že se žák či rodič telefonicky domluví na konzultaci a je mu vyhověno. To je spíše 

společenská slušnost a samozřejmost.  

Ačkoliv naše škola toto kritérium nesplňuje podle jeho upřesňující definice, jsme přesvědčeni o tom, že 

vstřícnost učitelů naší školy je realizována tím, že učitelé jsou připraveni konzultovat na základě 

dohody s rodiči v době, která jim oběma vyhovuje. A pokládáme tento přístup naší školy za dostatečný 

a více vyhovující potřebám jak rodičům, tak učitelům. 

 

4. Kromě společných třídních schůzek škola organizuje i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič. 

Kritérium škola nesplňuje. 

 

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

záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí. 

Kritérium škola splňuje. 

Konfliktní situace jsou řešeny s rodiči a dítětem/dětmi. Škola takto postupuje i v případě kázeňských 

opatření nebo zhoršení známky z chování. 

 

6.  Školní vzdělávací plán a další školní dokumenty jsou zpřístupněné na webu školy. Jsou v nich 

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

Kritérium škola splňuje. 

Na webových stránkách školy naleznete charakteristiku Školního vzdělávacího programu na hlavní 

straně v záložce Vzdělávací proces. Zde jsou také podrobnější informace o matematice podle prof. 

Hejného a o metodě Sfumato (metoda splývavého čtení). Odkaz zde:  http://www.fzsbarr.cz/vzdelavaci-

proces/ 

http://www.fzsbarr.cz/vzdelavaci-proces/
http://www.fzsbarr.cz/vzdelavaci-proces/
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Škola má na webových stránkách také zveřejněný platný školní řád, klasifikační řád, výroční zprávy za 

několik posledních let a také inspekční zprávu z roku 2005. Vše naleznete v sekci Škola → Dokumenty 

(odkaz zde http://www.fzsbarr.cz/skola/dokumenty/) 

 Řád školní jídelny je v sekci Jídelna (odkaz zde: http://www.fzsbarr.cz/jidelna/rad/) a řád školní 

družiny v sekci Družina (Odkaz zde: http://www.fzsbarr.cz/druzina/rad/) 

 

 

7. Škola nabízí rodičům konzultace školního psychologa a výchovného poradce. 

Kritérium škola splňuje. 

Ve škole působí školní psycholog Mgr. Miloš Staněk – další informace a kontakt najdete v sekci 

Škola→Výchovné poradenství(odkaz  zde: http://www.fzsbarr.cz/skola/vychovne-

poradenstvi/clanek.php?id=9). 

Konzultační hodiny výchovných poradkyň a speciální pedagožky najdete taktéž v sekci 

Škola→Výchovné poradenství(odkaz  zde: http://www.fzsbarr.cz/skola/vychovne-

poradenstvi/clanek.php?id=9). 

 

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

jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.).. 

Kritérium škola nesplňuje.  

Komentář EDUinu: Škola má zavedený systém, jak mohou rodiče komentovat a připomínkovat úroveň a 

skladbu jídelníčku - schránka na připomínky, veřejně známá e-mailová adresa, kam je lze posílat. 

Zároveň se považuje za samozřejmé, že prostřednictvím svých zvolených zástupců v rodičovském 

sdružení a radě školy mají možnost spolurozhodovat o tom, zda například budou ve škole automaty na 

pití a sladkosti, zda bude zaveden pitný režim, jak bude vypadat v rámci hygienických norem jídelníček 

ve školní jídelně. Rodiče by také měli mít možnost spolufinancování těch požadavků, které jdou nad 

rámec zvyklostí.  

Toto kritérium považujeme za nesplněné, protože nejsou naplněné všechny body v komentáři. Nicméně 

rodiče a děti mohou volit ze 2 – 3 jídel denně a prostřednictvím schůzek mluvčích tříd se mohou 

vyjadřovat k automatům na sladkosti. 

 

9. Rodiče žáků školy i zájemci o školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování. 

Škola kritérium brzy splní – pan ředitel si to poznačil a dají na web kontakt, kam se mohou obrátit 

zájemci o prohlídku školy mimo dny otevř. dveří 

 

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

Kritérium škola nesplňuje. 

 

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

spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, 

rodičovské víkendy apod.). 

Kritérium škola nesplňuje. 

 

12. Škola umí rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracuje. 

Kritérium škola splňuje.  

Na webu jsou dostupné kontakty na Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5 a Pražské 

centrum Primární prevence. Kontaky naleznete v sekci Škola →Prevence sociálně patologických jevů 

(odkaz zde: http://www.fzsbarr.cz/skola/prevence/) 

 

 

13. Škola poskytuje rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole. 

(Např. diskuzní fórum, moderovaná kniha návštěv. Nejedná se o jednosměrnou komunikaci 

http://www.fzsbarr.cz/skola/dokumenty/
http://www.fzsbarr.cz/jidelna/rad/
http://www.fzsbarr.cz/druzina/rad/
http://www.fzsbarr.cz/skola/vychovne-poradenstvi/clanek.php?id=9
http://www.fzsbarr.cz/skola/vychovne-poradenstvi/clanek.php?id=9
http://www.fzsbarr.cz/skola/vychovne-poradenstvi/clanek.php?id=9
http://www.fzsbarr.cz/skola/vychovne-poradenstvi/clanek.php?id=9
http://www.fzsbarr.cz/skola/prevence/
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pomocí formuláře na vzkazy škole.)  

Kritérium škola nesplňuje. 

 

14. Na škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle 

občanská sdružení). 

Kritérium škola splňuje.  

Působí zde Občanské sdružení V Remízku, více na www.osvremizku.cz 

 

 

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

Kritérium škola splňuje. 

Rodiče si mohou pronajmout tělocvičnu, sportovní areál či další prostory školy dle domluvy s vedením 

školy. 

 

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

Kritérium škola nesplňuje.  

 

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

učíme. 

Kritérium škola nesplňuje.  

 

http://www.osvremizku.cz/

