
Školka otevřená rodičům, rodiče otevření školce – to je hlavní 

motto této značky. 

Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u 

vstupu do školky. 

Rodiče oceňují, když se k nim školka chová vstřícně a partnersky. 

Učitelé si přejí, aby rodiče dětí s nimi “táhli za jeden provaz“ a 

byli otevřeni vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a 

partnerská komunikace školky a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. 

Výsledkem naší snahy bylo získání značky Rodiče vítáni, značky pro školy otevřené 

rodičům. Certifikaci jsme obdrželi dne 22. 11. 2016 a 11. 12. 2017 byla škole certifikace opět 

potvrzena. 

 

Splňujeme tato kritéria: 

 

 Rodiče se dostanou bez problémů do školky, včetně odpoledních hodin. 

 Rodičům jsou dostupné všechny kontakty na učitelky a vedení školky. 

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

 Komunikace mezi školkou (učitelem a rodiči) probíhá partnerským způsobem. 

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

opravdu zúčastnit. 

 Dbáme na to, aby zápis do školky byl společenskou událostí, příjemnou pro rodiče i 

děti. 

 Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro děti i rodiče. 

 Konfliktní situace ve školce řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se 

záležitost týká. 

 Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve školce. 

 Rodiče i zájemci o naši školku mají možnost po domluvě navštívit vyučování. 

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

spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli. 

 Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka (dětského psychologa, 

logopeda, apod.) 

 Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou 

(SRPŠ). 

 U předškoláků účinně spolupracujeme s rodiči tak, aby děti přechod na základní školu 

úspěšně zvládly. 

 

 

Děkujeme všem pedagogům, rodičům, žákům i dalším přátelům školy za spolupráci a 

naplňování kritérií značky Rodiče vítáni! 

 

 

Bc. Dagmar Martinková a kolektiv zaměstnanců mateřské školy. 


