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Úvod 

       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 stále naší prioritou. 

Uvědomujeme si důležitost této spolupráce a nadále se budeme snažit získávat přízeň rodičů. 

O veškerých akcích i aktivitách, které v rámci projektu Rodiče vítáni pořádáme, vždy 

informujeme na webových stránkách školy a také prostřednictvím žákovských průkazů. 

Některé akce nabízíme i dětem a rodičům v našich mateřských školách. Důležité je získat 

rodiče na svou stranu a ukázat jim, že škola může být přívětivá. 

1 Celoroční akce v rámci projektu Rodiče vítáni 

      Unie rodičů s vedením školy a vyučujícími uspořádala tyto akce:      

• září 2021          Slavnostní přivítání prvňáků a žáků přípravné třídy 

• duben 2022      Večerní plavání 

• květen 2022      Turistika v Beskydech 

• červen 2022      Dětský den 

• červen 2022      Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 
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2 Třídní akce s účastí rodičů 

       V říjnu a listopadu se konaly 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 

• září                   Slavnostní přivítání prvňáčků 

• březen               Setkání s rodiči (učebna Google classroom 

• březen               Ukázková hodina z matematiky 

• březen               Pasování na čtenáře 

2.A 

• říjen                  Beseda v knihovně s účastí rodičů 

• leden                 Třídní projekt Rodiče čtou dětem 

3.A 

• květen               Třídnická hodina a třídní schůzka s rodiči 

• duben                Beseda v knihovně s účastí rodičů 

5.A 

• červen              Výkop páťáků a společné nocování ve škole 

6.A 

• červen              Opékání párků s rodiči u Kališova jezera 

7.A 

• červen               Rodičovská kavárnička 

8.A 

• září                    Setkání s rodiči u táboráku 

• únor                   Sportovní odpoledne na Kuželně 

9.A 

• červen                Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

9.B 

• červen                Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

Přípravná třída 

• září                   Úvodní setkání s rodiči 

• červen              Lekce plavání za účasti rodičů 
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3 OKAP II – Rodičovské kluby 

      Cílem aktivit byl vznik rodičovských klubů, které umožnily setkávání rodičů nebo 

zákonných zástupců žáků pro potřeby sdílení zkušeností se zaměřením na problematiku 

vzdělávání, výchovy a péči o dítě. 

1. setkání:  23. 11. 2021 

   Téma:  Úvodní schůzka 

      Nastínění témat pro další setkávání 

2. setkání:  10. 2. 2022 

    Téma:  Děti a elektronika 

       Práce s tabletem ve vyučování, bezpečné užívání internetu 

3. setkání:  21. 4. 2022 

     Téma:  Deskové hry 

        Hry rodinných týmů 

4. setkání:  9. 6. 2022 

      Téma:  Zahradní slavnost 

        Sportovní odpoledne plné her a soutěží 

4 Akce pro předškoláky 

       Cílem setkávání bylo usnadnění předškolákům nástup do školy. Rodiče se svými 

dětmi si mimo jiné prošli školní budovu, popovídali si s paní ředitelkou i třídní učitelkou, 

společně 

navázali vzájemnou komunikaci. 

• 2. 3. 2022       Škola nanečisto 

• 23. 3. 2022      Škola nanečisto 

• 18. 5. 2022      Rodičovské setkání pro rodiče budoucích prvňáků 

Závěr 

       Během školního roku bylo pořádáno mnoho akcí, kterými se snažíme prohloubit naši 

spolupráci s rodiči. Přejeme si, aby se rodiče zajímali o dění ve škole, nepřistupovali k ní jako 

k instituci, ale aby školu vnímali jako setkávání s lidmi, kterým záleží na dalším směřování 

jejich dětí. 

       Pravidelně vkládáme na FCB stránky školy aktuální příspěvky a informace. Máme 

zpětnou vazbu od rodičů, kteří příspěvky hodnotí velice kladně. 
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       Klademe si za cíl, hned od začátku školního roku navázat správnou komunikaci 

s rodičem, nikoliv s ním řešit pouze krizové a nepříjemné situace, ale dokázat vyzdvihnout 

pozitivní a kladné vlastnosti a dovednosti žáka. 

       Naším cílem bude i nadále získat neformální kontakt s rodiči a zapojit je do dění naší 

společné práce. 

 


