RODIČE VÍTÁNI – Závěrečná zpráva za školní rok 2017/2018
V tomto školním roce byla opět úspěšně obnovena certifikace značky „Rodiče vítáni“.
Naše škola splňuje i nadále veškeré podmínky a požadavky, aby mohla tuto značku
používat a prezentovat. Kvalitní spolupráce a komunikace s rodiči našich žáků je i nadále
naší prioritou. Uvědomujeme si důležitost této spolupráce a i nadále se budeme snažit
získat přízeň rodičů. O veškerých akcích i aktivitách, které v rámci projektu Rodiče vítáni
pořádáme, vždy informujeme na webových stránkách školy FCB a prostřednictvím
žákovských knížek. Mnoho akcí je nabízeno dětem a rodičům v našich mateřských
školách. Důležité je získat rodiče na svou stranu a ukázat jim, že škola může být přívětivá.
Celoroční akce v rámci projektu Rodiče vítáni
1. Akce ve spolupráci s Unií rodičů
Unie rodičů s vedením školy a vyučujícími uspořádala několik akcí, které byly
nabídnuty také našim předškolákům v mateřských školách.













září 2017
listopad 2017
listopad 2017
prosinec 2017
únor 2018
březen 2018
březen 2018
duben 2018
květen 2018
červen 2018
červen 2018
červen 2018

Slavnostní přivítání prvňáčků
Halloween
Akademie školy
Plave celá škola – večerní plavání
Plave celá škola – večerní plavání
Velikonoční jarmark – akce města
Velikonoční jarmark ve škole
Pálení čarodějnic
Výlet k rozhledně v meandrech řeky Odry
Adventure golf – závěrečné setkání
Chemie na hradě – výlet pro vybrané žáky
Slavnostní vyřazení žáků 9. A třídy

2. Třídní akce s účasti rodičů
V říjnu a v dubnu se konaly třídní schůzky, tz.tripartity ( rodič-žák-učitel). Cílem
bylo informovat rodiče o pokrocích v učení žáka. Při konzultacích dostávají žáci prostor
hodnotit svoji práci, odůvodňovat nebo hledat souvislosti úspěchů či neúspěchů. Děti si
zvykají formulovat svůj požadavek na pomoc od učitelů nebo rodičů.
1.A
 přivítání prvňáčků v kině
 letní slunovrat
 ukázková hodina pro rodiče z matematiky
2.A
 hrajeme divadlo – knihovna K3
 ukázková hodina z matematiky
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3.A






předvánoční posezení s rodiči
rodiče čtou dětem
hrajeme divadlo – knihovna K3
třídnické hodiny
návštěva knihovny – zhodnocení celoroční práce






beseda v Maryšce – Báje a pověsti
maraton čtení v knihovně
školní výlet – Skřečoň
třídnická hodina v knihovně

4.A

5.A
 výkop páťáků
5.B
 výkop páťáků
 nocování ve škole
9.A
 smažení vaječiny v ŠD
3. Rodičovská kavárnička /netradiční a neformální setkání s rodiči/
Rodičovská kavárnička proběhla 30. dubna 2018 v jazykové učebně školy. Tématem
byly drogy, lektorem člen MěP Bohumín.
Závěr
Přejeme si opět navázat správnou komunikaci s rodiči. Spolupráce rodiny a školy je
klíčová. Uvědomujeme si, že spolupráce školy a rodiny je komplikovaný proces. Funkce
školy a rodiny se prolínají. Některé rodiny se zapojují aktivně do života školy. Učitel by měl
však být hlavním podněcovatelem při vytváření a udržování vztahů s rodinami žáků.
Spolupráce s rodiči je důležitá v řešení kázeňských přestupků i v případě žákova problému
v učení.
Aktuální příspěvky a informace pravidelně vkládáme na FCB školy. Máme zpětnou
vazbu od rodičů, kteří příspěvky hodnotí velice kladně.
Uvědomujeme si, že rodič je partner a snažíme se ho co nejvíce zapojit do života
školy. Jsme připraveni zapracovat jejich názory do ŠVP nebo do organizace školy. Věříme,
že se nám bude i nadále dařit rozvíjet spolupráci a komunikaci s rodiči našich žáků ke
spokojenosti všech.
Zpracovala: Mgr. Darina Štverková, koordinátorka projektu „Rodiče vítáni“
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