Rodiče vítáni
Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě škol, které dodržují
komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme certifikát společnosti
EDUin a můžeme používat značku Rodiče vítáni.
Jak se pozná škola se značkou Rodiče vítáni?
Podle loga na dveřích a plakátu s pravidly certifikace vyvěšeného poblíž
vchodu.
Taková škola garantuje, že bude dodržovat šest komunikačních pravidel:
1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně pozdních odpoledních
hodin.
2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a
chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se
jich opravdu zúčastnit.
Kromě těchto základních pravidel nabízí značka dalších sedmnáct volitelných
kritérií. Pro udělení značky si z nich škola musí vybrat alespoň dvě.
A co vše dělá naše škola pro to, aby si značku Rodiče vítáni zasloužila?
- vydáváme vlastní žákovské knížky se základními informacemi pro děti i
rodiče;
- „ šijeme“ dětem i žákům učební materiály na míru;
- realizujeme zajímavé celoškolní celoroční projekty, do nich se snažíme
vtáhnout i rodiče;

- vyhlašujeme termíny třídních schůzek i konzultačních hodin;
- pravidelně organizujeme společné akce pro děti i jejich rodiče;
- při škole pracuje Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se
zdravotním postižením;
- školní dokumenty, vzdělávací program a inspekční zprávy jsou dostupné na
školním webu;
- školní dokumenty, vzdělávací program a inspekční zprávy jsou dostupné ve
škole;
- snažíme se, aby se děti v naší škole cítily jako doma – oslovují nás jmény a
titulem teto.
Mapu aktivních škol projektu Rodiče vítáni a profil naší školy na portálu
www.rodicevitani.cz,
Na tomto webu najdete také zajímavé články a inspirace společnosti EDUin.
Snažíme se rozvíjet spolupráci a komunikaci s rodiči našich žáků ke
spokojenosti všech.
Rodiče - vítejte u nás!

