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Záznam z jednání pracovních skupin MAP pro ORP Hořice 

Konáno: Hořice, Městská knihovna Hořice, 18.1.2017, účast 18 osob 

Tematický okruh: Rodiče jako součást vzdělávání, odpovědnost školy a 

rodičů  

Pro detailní znalost problému bychom od týmu MAP potřebovali toto: (analýzu, data, setkání, adresy, 

pozvání, …..) 

 Zjistit odborníky a legislativu pro další jednání. 

Návrhy aktivit (dle tématu) – brainstorming potřeb a očekávání 

Rodič jako partner školy (ke zdravému a lepšímu vztahu škol a rodičů): 

 Budování komunity kolem školy – manuál pro učitele, ukázka, příklad 

 Proměna rodičovských schůzek z organizačních na vzdělávací a rozhodovací 

 Otevírat spolupráci na každém neformálním setkání 

 Sebrat a popsat dobré příklady a prezentovat je 

 Zlepšit informovanost rodičů o možnostech – aktivním oslovením 

Rodič jako součást vzdělávání 

 Více neformálních možností setkávání učitelů a rodičů – nabídka školy pro rodiče 

 Více zapojení do mimoškolních aktivit škol 

 Jak zlepšit možnost účasti rodičů při výuce? 

o Pravidelnost a výdrž a stálé informace 

o Podpora vedení školy 

o Vymezit témata – sporty, kreativita, dílny 

o Exkurze jinam 

o Začátek něčím konkrétním a opakovaná a předvídatelná  

o Konkrétní oslovení ze strany školy 

o Učitel stále „mapuje“ potenciál rodičů 

 Manuál pro učitele odděleně pro MŠ a ZŠ 

 Odborníky z řad rodičů aktivovat besedami ve škole 

Spolupráce na odpovědnosti  

 Zvýšit pravomoc učitele legislativně, moc nad běžnými situacemi 

 Změnit předpisy bránící účasti rodičů na běhu školy 

 Legislativně posílit odpovědnost rodičů 

 Popsat odpovědnosti 

Projekt MAP by mohl v prvním kroku pomoci těmito konkrétními kroky k výše uvedeným aktivitám nebo 

jejich lepšímu startu: 
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Dvě témata: 

 Uspořádat kavárnu na toto téma 

 Zkusit sepsat manuál o účasti 

 Představit vedení škol dobrou praxi v zapojování 

 

Prosíme členy a účastníky a veřejnost o další podněty, zašlete je prosím mailem na 
map@podchlumi.cz 

 

Na tomto mohou spolupracovat (školy mezi sebou, obce mezi sebou, rodiče a školy…): 

… k doplnění dle připomínek … 

Zapsal: Petr Kulíšek 

Přílohy:  

 

 

 

 

 


