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Prvních 100 škol se značkou Rodiče vítáni   
Statistiky k 17. 10. 2011 

 

Školy podle krajů 

Kraj Počet škol 

Praha 20 

Jihomoravský 16 

Středočeský 14 

Ústecký 9 

Olomoucký 7 

Pardubický 7 

Moravskoslezský 6 

Královehradecký 4 

Liberecký 4 

Jihočeský 3 

Vysočina 3 

Zlínský 3 

Karlovarský 2 

Plzeňský 2 

Celkový součet 100 

 

Školy podle typu 

Typ školy Počet škol 

Základní škola 57 

Základní a mateřksá 
škola 

36 

Speciální základní škola 2 

Víceleté gymnázium 5 

  
 

Typ  - podle zřizovatele Počet škol 

státní školy 92 

s. r. o. 7 

o. p. s 1 

 

  



2 
www.rodicevitani.cz 

Třídění podle zaregistrovaných kritérií 

 Kritéria certifikace – volitelné požadavky 
Počet škol, které se 
přihlásily k danému 

kritériu 

1 
Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou 
pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. 

96 

2 
Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě 
navštívit vyučování. 

95 

3 
Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit 
všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí. 

93 

4 
Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní 
příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, 
sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.). 

87 

5 
Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, 
s nímž spolupracujeme. 

87 

6 Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče. 81 

7 
Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného 
poradce. 

80 

8 
Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další 
způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, 
týdenní plány, elektronické žákovské knížky, …). 

70 

9 
Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním 
akcím 

65 

10 
Školní dokumenty (ŠVP aj.) zpřístupňujeme na webu školy. 
Vysvětlujeme v nich důsledně všechny odborné termíny a zkratky, aby 
jim rozuměli rodiče ze všech oborů. 

64 

11 
Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici 
učitel, dítě, rodič. 

63 

12 
Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým 
dítětem. 

54 

13 
Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole 
(skladbu jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, 
přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.). 

43 

14 
Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní 
subjektivitou (obvykle občanská sdružení). 

43 

15 
Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a 
vzdělávání. 

28 

16 
Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou 
diskusi o škole. 

24 

17 
Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, 
jak a proč ve škole učíme. 

17 

 

Mapa škol vstřícných rodičům 

http://rodicevitani.cz/mapa-skol/

