
Úvodní Text pro avízo nastartování komunikace, k videu a ke kodexu…  

 

Milí rodiče dětí žáků a žákyň ZŠ Bří Jandusů, 

píšu Vám všem, a to z pozice předsedkyně ŠR ZŠ Bří Jandusů, pro období 2021-2024. 

Nejprve vám chci poděkovat za důvěru, které se mi dostalo. Velmi si toho vážím. Ráda bych využila této příležitosti a 

představila více sebe i své záměry. 

Jsem maminka dvou dcer, z níž starší již naší základní školou prošla a v současné době studuje ve třetím ročníku na 

gymnáziu a mladší dcera je aktuálně ve 4. třídě. 

S učiteli a učitelkami naší ZŠ jsem tak v kontaktu již od roku 2010, kdy jsem měla možnost jich velkou část poznat 

osobně, a to nejenom jako rodič, ale také jako organizátorka akcí pro naše seniory, z nichž některé se staly už tradicí. 

Mezigenerační olympiáda „Senioři v akci“ se, ve spolupráci našich seniorů a našich dětí ze ZŠ Bří Jandusů, koná 

například už 8 let.  

Ve svém profesním životě se věnuji oblasti rovných příležitostí, HR a oblasti společenské odpovědnosti.  Zároveň se 

silně zajímám o oblast školství, kdy již 3. rokem jsem členkou pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP – Místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 22 a studuji také na Pedagogické faktultě UK, kde si dodělávám 

pedagogické minimum, kdy si doplňuji vzdělávání pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ. 

Uvědomuji si, že důležité jsou vzájemné dobré vztahy, a to nejen v rodině a v práci, ale důležité jsou také vztahy mezi 

rodiči a školou, školou a rodiči. Zároveň si uvědomuji, že doba covidová byla pro nás všechny, jak rodiče, tak učitelky a 

učitele, velmi náročná. Ukázalo se, jak je důležité vzájemně komunikovat, sdílet a táhnout za jeden provaz. 

Proto jsme se, ve spolupráci s panem ředitelem Měchurou, kterého si velmi vážím, rozhodli připomenout důležitost 

vzájemné komunikace a zefektivnit vzájemnou komunikaci a vztahy mezi námi všemi.  

Byla bych moc ráda, kdybychom si uvědomili, že základem vzájemné dobré komunikace v každém případě zůstává 

respekt, pravidelnost a srozumitelnost. Důležité je pěstovat princip partnerství ve výchově. Spolupráce mezi učitelem 

a rodiči je také určitý vzor chování pro žáky. Partnerství ve výchově tedy zahrnuje aktivity a snahu jak ze strany školy, 

tak ze strany rodičů. Partnerský přístup je více funkční pro kvalitní spolupráci, neboť vede pozornost k vědomí společné 

zodpovědnosti škol a rodin za vzdělání a rozvoj dítěte.  

Rozhodla jsem se, pro zlepšení vzájemné komunikace a posílení vztahů mezi rodiči a školou (školou a rodiči), natočit 

video, které je určeno jak rodičům, tak také učitelům a učitelkám, s cílem uvědomit si důležitost obou stran, s cílem 

respektovat úlohu rodičů i úlohu učitelů a učitelek. Každý má svoji roli, právo i povinnost, důležité je tedy pěstovat 

vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami. 

Nabízím dále také poradenství a konzultace pro učitele i rodiče, kdy rodiče mohou využít mých konzultačních hodin 

v rámci mé Poradny v OIC ÚMČ Praha 22, kterou mám pravidelně první pátek v měsíci. 

S panem ředitelem Měchurou jsme se rozhodli také umístit na webové stránky školy srozumitelný Kodex komunikace 

mezi učiteli a rodiči, který vychází v drtivé většině ze školního řádu ZŠ Jandusů. 

Budu moc ráda, pokud se podaří vzájemně nastavit dobré vztahy a bude se nám dařit je vzájemně udržovat.  

Připomeňme si náš společný cíl, kterým je podpora a vzdělávání našich dětí, Když budeme my rodiče táhnout s učiteli 

a učitelkami za jeden provaz, když se budeme respektovat a budeme komunikovat, když dítě bude vědět, že nám všem 

jde o jedno, jistě našich cílů dosáhneme snáz. 

        

Mgr. Kateřina Kaňoková, předsedkyně školské rady ZŠ nám. Bří Jandusů 

Členka pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II. – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 22 

Poradenství v oblasti rovných příležitostí a kariérní poradenství rámci OIC MČ Praha 22 (vždy 1. pátek v měsíci 8.00-

14.00, tel.: 602 52 43 02) www.katerina-kanokova.cz 
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