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2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
 Při škole pracuje školská rada, která byla zřízena dle § 132 zákona
č. 561/2004 Sb. zřizovatelem.
 Sdružení rodičů a přátel školy se pravidelně schází v rámci třídních schůzek či
kdykoliv dle míry potřeby.
 Sdružení pořádá ve spolupráci se školou několik tradičních akcí : Velký dětský
karneval (tato akce má již dlouhou tradici), školní ples, rodinné turnaje ve
stolním tenise, turnaj ve stolní tenise o pohár rodičovského sdružení,
mikulášská nadílka pro žáky 1.stupně, zájezdy do Anglie, relaxační
pobyty u moře v Bulharsku.
 Sdružení se podílí na financování investičních akcí ve škole (nákup PC a další
techniky), přispívá na odměny úspěšně reprezentujícím žákům školy nebo na
odměny v závěru školního roku.
 Schůzky rodičů a vyučujících se konají 3-4 krát ročně, případě dle potřeby.
Další informovanost rodičů o výsledcích vzdělávání a chování prostřednictvím
žákovských knížek, případně osobně či telefonicky.
 Plenární schůzky rodičů – seznámení rodičů s koncepcí školy.
 Výchovné a prospěchové problémy
 tyto situace jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných stran:
rodiče – žák – třídní učitel – výchovný poradce – vedení školy
 cílem setkání je stanovení pravidel spolupráce, nalézt cestu, jak do
budoucna problémům předcházet, vytvořit vztah vzájemné důvěry a
partnerství mezi zúčastněnými stranami
 Schůzky rodičů integrovaných žáků – seznámení rodičů s individuálním
vzdělávacím programem jejich dítěte, dohodnutí pravidel spolupráce rodiče –
žák – škola
 Pedagogičtí pracovníci využívají poradenské služby Pedagogicko psychologické
poradny a dalších organizací spadající do sociálních služeb v Liberci ( „Čáp“).
 Týden otevřených dveří rodiče mají možnost navštívit své děti jednak v běžné
výuce, jednak ve volnočasových aktivitách, které škola pro žáky organizuje
 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
 Spolupráce s okolními MŠ, vedení zájmových kroužků pro děti okolních MŠ.
 Seznámení dětí z MŠ a jejich rodičů s budovou školy, pedagogickým sborem,
výukovými a výchovnými záměry školy
 Informovanost veřejnosti o činnosti školy, plánech, aktivitách prostřednictvím
webových stránek školy (www.vrchlickeho.cz), školního časopisu „Zvonění“
 Spolupráce s Státní vědeckou knihovnou v Liberci ( „Děti čtou nevidomým“)

