
Ukázky ze zpracovaných ŠVP – spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
 
Ukázka č. 1 
 
Škola se nachází ve středu obce a je velmi důležitým centrem nejen vzdělávacím, ale i 
společenským a kulturním. Její činnost, aktivita a život jsou velmi důležité pro místní 
komunitu. Je nutná její otevřenost nejen k žákům a jejich rodičům, ale i k ostatním 
obyvatelům obce. Škola se snaží spolupracovat s místními drobnými podniky i 
s občanskými či jinými subjekty v obci. Klade důraz na spolupráci a partnerské vztahy 
s rodiči žáků. Projekty, které škola vymýšlí a realizuje, otevírají prostor pro vytváření 
dobrých vztahů na úrovni rodič – škola, rodič – učitel – žák. Při realizaci těchto projektů 
má škola možnost přibližovat a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, 
strategie i plány. Má možnost přizvat rodiče na realizaci konkrétních úkolů a nápadů. 
Zapojování rodičů do činnosti školy a vnímání odpovědnosti povede k tomu, že na dobré 
činnosti školy bude záležet všem - žákům, rodičům i učitelům. 
 
Ve škole pracuje výbor Sdružení rodičů a přátel školy, který se schází pravidelně (5x 
ročně) a probírá důležité a aktuální oblasti ze života školy za dílčí období. Byla zřízena i 
školská rada, která na pravidelných schůzkách (3 x ročně) hodnotí činnost a naplňování 
záměrů školy. Škola dále spolupracuje i s Občanským sdružením Dobrá nálada, které 
v obci organizuje drobné kulturní a společenské akce. Dobrá spolupráce probíhá na 
úrovni škola – zřizovatel. Žáci školy se pravidelně zúčastňují akcí obecního úřadu 
(Zpívání pod vánočním stromem, Vítání nových občánků). 
 
Škola se snaží být otevřenou nejen pro místní komunitu. Navázali jsme spolupráci 
v drobných projektech se školami podobného typu v okolí. Účastníme se soutěží, projektů 
i akcí, které tyto školy organizují. A tak je tomu i naopak. Při organizování vlastních 
projektů a nápadů, zveme i tyto okolní školy. Navázali jsme spolupráci i se školou Daneta 
v Hradci Králové, která se věnuje dětem s mentálním postižením. 
 
Škola pravidelně spolupracuje a navštěvuje akce  těchto organizací: Východočeské 
muzeum Pardubice, Východočské muzeum Hradec Králové, Ekocentrum Pardubice, 
Východočeská galerie Pardubice. Škola spolupracuje s PPP v Pardubicích. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Čeperka.) 
 
Ukázka č. 2 – stručná varianta zpracování 
 
• Rodiče mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s vyučujícími. 

Jsou využívána informační odpoledne, třídní schůzky, dny otevřených dveří. 
• Veřejnost je informována na webových stránkách školy. 
• Od 1. ledna 2006 bude pracovat školská rada. 
• Žáci školy se účastní obecních akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů a 

Sborem pro občanské záležitosti v obci. 
• Spolupracujeme s nově otevřenou místní lidovou knihovnou. 
• Škola využívá možnosti sponzorských darů od podnikatelských subjektů v obci, za něž 

se žáci snaží poděkovat drobnými výrobky. 
• Prostory školy využívají v odpoledních a večerních hodinách místní obyvatelé (cvičení 

matek s dětmi, aerobik, floorball, přístup na internet). 
• Pobyty u moře, turistické a kulturní akce jsou nabízeny rodičům žáků, kteří tuto 

nabídku využívají. 
• Spolupráci s rodiči letos rozšiřujeme o „Tvořivá odpoledne pro děti a rodiče“. 
• Škola spolupracuje s PPP. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Vyskytná.) 


