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Kurz:  Komunikace školy s rodiči 
Zařazení do kurzu  Sociální znevýhodnění  
Garantující pracoviště  Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.  

Odborný garant kurzu Mgr. Petra Skalická 

Lektoři 
Mgr. Adéla Lábusová, Mgr. Lucie Pivoňková, M.A. Alena 
Felcmanová, Mgr. Pavel Košák 

Studium určeno pro 

Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology, 
pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga 
vykonávající (pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě 
hl. města Prahy.  

Požadavky k přijetí 

Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke 
kurzu, zaslané vyplněné potvrzení o výkonu 
pedagogické činnosti, seznámení se s podmínkami 
konání dotovaného kurzu. 

Rozsah / celková délka kurzu 8 hodin 

Cíl studia, kvalifikační efekt 

Účastníci získají: 
 znalost principů partnerské komunikace 
 znalost konstruktivní zpětné vazby a technik 

aktivního naslouchání 
 dovednost reflektovat a následně upravovat 

prezentaci sebe jako učitele profesionála i školy  
 dovednost stanovit si priority v komunikaci s rodiči   
 přehled o možnostech, výzvách a strategiích rozvoje 

spolupráce školy a rodičů  
 znalost základních technik, jak si stanovit měřitelné 

cíle spolupráce 
 přehled o literatuře a možnostech dalšího 

vzdělávání v oblasti rozvoje spolupráce škol s rodiči 

Formy a metody práce při studiu použité 

Prezenční seminář kombinuje výklad s interaktivními a 
aktivizačními metodami.  
V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – 
skupinová práce (práce s pracovními listy, kazuistikami 
atp.) bude kombinována s lektorským vystoupením 
(výkladem) s využitím powerpointové prezentace, 
proběhnou prezentace a diskuse případových studií. 
Součástí semináře jsou také reflektivní a 
sebezkušenostní aktivity. 

Obsah kurzu (rámcový) 

 Analýza spolupráce školy s rodiči. Na základě 
výsledků analýzy, v souladu s možnostmi a 
předpoklady školy, dojde k sestavení 
strategického plánu rozvoje školy v této oblasti. 

 Reflexe komunikace s rodiči. 
 Reflexe vlastních postojů, stereotypů a návyků, 

které mohou bránit partnerské komunikaci s 
rodiči.  

 Rozvoj spolupráce a komunikace s rodiči jako 
stěžejní oblasti pro úspěch rozvoje kvality škol a 
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vzdělávání.   
 Přístupy a praktiky  v komunikaci s rodiči 

podporující partnerský dialog 
Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce, vyplnění evaluace. 
Počet účastníků min. 15, max. 25 

Doklad o absolvování studia 
Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu 
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů. 

 
Kontakty 

Koordinátorka kurzu 
Klára Doudová  
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz 
Tel: 605 179 009 

 


