
Vážení rodiče a přátelé školy, 

po více než roční zkušenosti s prací ve škole jsem se rozhodla prostřednictvím třídních učitelů 

oslovit vás ke spolupráci. Dosavadní Klub přátel školy ve své podstatě fungoval pouze jako 

prostředek pro vybírání finančních příspěvků za žáky do jakéhosi fondu, který byl spravován 

v rozporu se zásadami účetnictví školy. 

Myslím si, že takováto funkce není zcela účelná a proto jsem přemýšlela také o jiné formě 

spolupráce. Ráda bych vytvořila skupinu lidí z řad rodičovské veřejnosti nebo i firem, spolků 

a sdružení z obce, kterým by na rozvoji školy záleželo, a společně se školou by hledaly nové 

cesty, jak dětem a žákům udělat školu zajímavější, hravější, vřelejší nebo i modernější ve 

vybavení apod. 

Na třídních schůzkách v měsíci dubnu byli rodiče osloveni a z většiny tříd se také podařilo 

vybrat zástupce, kteří projevili ochotu setkat se na společné schůzce dne 9. 6. 2014 ve škole. 

Tady jsme si poprvé sdělili, jak by např. mohla spolupráce vypadat. Protože se rodiče velmi 

zajímali a také měli spousty otázek, bylo zřejmé, že alespoň zpočátku bude potřeba setkávat 

se častěji a komunikovat i prostřednictvím e-mailů nebo po telefonu. 

Hlavní náplní schůzky bylo seznámení rodičů s představami vedení školy o možném způsobu 

fungování klubu, o intenzitě setkávání se, o možných formách spolupráce, vzájemné 

informovanosti, zapojování rodičů do aktivit školy, nakládání s vybranými finančními 

prostředky apod.. Zároveň jsem rodičům také představila přehled úspěšně zvládnutých aktivit 

za dva roky svého působení na škole, právě rozpracované aktivity a projekty a také plánované 

aktivity do budoucna. 

Samozřejmě došlo také na diskusi ohledně proběhlé petice. Jsem ráda, že se důvody k 

odvolání ředitelky školy po inspekční kontrole nepotvrdily a věřím, že užší spolupráce rodičů 

a školy do budoucna takovým situacím předejde. Za nejdůležitější považuji otevřenou 

komunikaci a vyzývám všechny, kteří budou mít jakékoliv pochybnosti o krocích a jednání 

školy vůči dětem, žákům nebo rodičům, aby vždy nejprve oslovili konkrétního učitele nebo 

přímo vedení školy. V případě, že nebudou spokojeni s řešením situace, se mohou obrátit na 

školskou radu, případně zřizovatele. Každý jiný postup, byť by byl zákonný, určitě k dobrým 

vzájemným vztahům nepřispívá. 

Další schůzka KPŠ je plánována na poslední týden v září v rámci plenární schůze. Termín a 

čas bude upřesněn v měsíčním plánu školy na měsíc září. 

Všem zúčastněným rodičům opravdu vřele děkuji za společně strávené pracovní odpoledne a 

těším se na další aktivní spolupráci v novém školním roce. Další obsah záložky Klubu přátel 

školy na našich webových stránkách si již budou pověření rodiče spravovat po konzultaci s 

vedením školy sami. 

  

Za ZŠ a MŠ Velká Losenice napsala dne 4. 7. 2014 Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy. 

  

  


