Zakládací listina Rady rodičů (RR) při Naší základní škole v Litni
Datum a místo založení: 1. 9. 2018 v Berouně
Zakladatelé: Veronika Blanická, Renata Pilařová Raulová, Kateřina
Vysloužilová, Eva Müllerová, Martina Bártová
Předseda Rady rodičů: Renata Pilařová Raulová
Účel založení:
- předkládat konstruktivní návrhy na změny a zlepšení chodu školy
- obohacovat život školy a propojovat pedagogy, děti a rodiče
- organizovat pravidelné akce – výlety aj., sestavit jejich program na celý
rok
- podílet se na organizaci školních slavností
- podporovat pedagogy, jejich sebevzdělávání, teambuilding, odpočinek a
psychohygienu, např. pomocí volných dnů, kdy rodiče převezmou program
svých tříd
- iniciovat vznik rodičovských skupin ve třídách za účelem funkční
komunikace nejen o náplni výuky, ale také o vztazích a atmosféře
- zlepšit komunikaci mezi pedagogy a rodiči a žáky
- iniciovat diskuse na různá témata mezi rodiči a mezi rodiči a pedagogy
- podpořit vzájemnou interakci mezi třídami
- odsouhlasit sdílení kontaktů na rodiče
Zástupci jednotlivých tříd pro rok 2018/2019
za 1.-3. ročník – Mlhovina
Helena Lánská
za 1.-3. ročník – Kruh zvířat
Veronika Blanická
za 4.-5. ročník – Kaktus
Renata Pilařová Raulová, Kateřina Vysloužilová, Martina Bártová
za 6. – 7. ročník
– Raptoři
Eva Müllerová

za 8. ročník – Virgen
Veronika Králová
za 9. ročník – Tornádo
Daniela Win
Rada rodičů se zavazuje
- scházet se min. 1x za 2 měsíce, z každé schůzky vyhotovit zápis a ten předat
vedení školy a zveřejnit ho na stránce Rady rodičů v Edookitu;
- v případě vyhlášení ankety, průzkumu nebo jiné širší debaty na témata
související se školou předat vedení školy její výsledky, resp. usnesení RR;
- každé téma, o němž se jedná, zveřejnit transparentně pro všechny rodiče
školy, včetně těch, kteří se diskusí ani schůzek neúčastní, a zároveň
neprojevili explicitní přání být z komunikace vyřazeni. Médiem takového
zveřejnění bude primárně Edookit, do diskusí, anket a streamů budou
správcem přizváni všichni rodiče školy;
- sestavit roční program svých aktivit a zveřejnit ho rodičům a
zaměstnancům školy;
- zodpovědně a včas vykonat úkoly, ke kterým se dopředu zaváže, tak aby
nebyl žádným způsobem narušen chod školy nebo poškozeno její dobré
jméno;
- v případě nutné finanční spoluúčasti školy předem tuto otázku vyjednat s
vedením a nepřekročit dohodnuté finanční limity; je zcela nepřípustné
dodatečně po akci vyžadovat od školy její financování, nebylo-li předem
schváleno;
- vykonávat svou činnost bez nároku na jakoukoli finanční odměnu, a to ani
ve formě úlev od předepsaných smluvních plateb Naší škole.
Naše základní škola, z. ú., se zavazuje
- jmenovat jednu osobu z vedení pověřenou přímou komunikací s RR. Pro
školní rok 2018/19 a dále až do odvolání je to Hanka Vašková;
- informovat všechny rodiče školy o založení RR a vyzvat je k aktivní účasti;
- na úrovni širšího vedení se pozorně a pečlivě seznamovat s usneseními RR,
každým tématem se jednotlivě a zodpovědně zabývat a v maximální možné
míře vycházet přáním rodičů vstříc;
- sdělovat zástupcům RR všechny informace, které mají nebo by mohly mít
vliv na její fungování, zejména na akce pořádané RR;
- na vyzvání se účastnit schůzek RR, v případě nutnosti uskutečnit jednání
mimo daný harmonogram;
- na úrovni vedení i jednotlivých vyučujících aktivně využívat platformu
edookit pro sdílení informací, hodnocení žáků, zprávy o domácích úkolech
a o dění ve škole. Jednotliví vyučující nejsou povinni se účastnit

všech vypsaných diskusí aj., ale jsou povinni se seznámit se závěry z nich
plynoucími. Vedení školy ty z nich, které odsouhlasí, přetlumočí
zaměstnancům jako závazné;
- v odůvodněných případech se finančně podílet na akcích pořádaných RR.
Finanční otázky jsou ve výhradní kompetenci ředitele školy.
Pravidla uvedená v této Zakládací listině mohou být měněna pouze se
souhlasem vedení NŠ i RR.
Sestavil: Jan Jícha
Odsouhlasili: Renata Pilařová, Martina Bártová, Kateřina Vysloužilová
V Litni 3. 9. 2018

