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Váţené kolegyne, váţení kolegovia,
našu školu od jej vzniku budujeme ako centrum výchovy a vzdelávania, miesto vzájomného dialógu
ţiakov, rodičov, učiteľov a širšej verejnosti. Dovoľte, aby som vám na tomto mieste pripomenula
dobre známe hodnoty našej školy:

SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ: Veríme, ţe zodpovedný za svoje konanie je len ten, kto sa
môţe slobodne rozhodnúť.
ÚCTA
Veríme, ţe úcta k sebe a iným je predpokladom k vytvoreniu dobrých medziľudských
vzťahov.
SPOLUPRÁCA
Veríme, ţe vzájomnou spoluprácou všetkých subjektov výchovy a vzdelávania prispievame
k tomu, aby sa ţiak našej školy stal tvorivou a kultivovanou osobnosťou, úspešnou v ţivote.
OTVORENOSŤ
Veríme, ţe efektívnou komunikáciou, získavaním spätnej väzby a reagovaním na potreby
vonkajšieho okolia dokáţeme realizovať plánované zmeny.
UZNANIE
Veríme, ţe ten, kto pociťuje uznanie, je schopný projektovať svoj osobný rozvoj.
Dovoľte, aby sme vám predstavili projekt Škola priateľská k deťom, ktorý nás môţe opäť posunúť
ďalej, a do ktorého by sa naša škola v tomto školskom roku mohla zapojiť.
Projekt Škola priateľská k deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom projektu
je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak
Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor. Cieľom programu je vytvoriť v škole také prostredie,
v ktorom sa kaţdé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou, kde deti môţu
aktívne meniť svoje okolie k lepšiemu. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu. Kľúčové sú
spolupráca, rešpekt a zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi
aj ţije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.
Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie
nasledujúcich kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informovanie o programe Škola priateľská k deťom
Školenie pre personál školy
Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
Práva detí v školskom vzdelávacom programe
Spoločné rodičovské zdruţenia/spoločné neformálne stretnutia
Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
Ţiacky školský parlament/rada

Ako ste počuli, hodnoty našej školy úzko súvisia s kritériami projektu Škola priateľská k deťom.
Preto vás chceme poţiadať o podporu a aktívnu účasť pri realizácii projektu. Zatiaľ vám ponúkame

podujatia pre vás učiteľov aj pre nepedagogických zamestnancov na bliţšie zoznámenie sa s aktivitami
UNICEFU. V spolupráci s našimi Junior ambasádormi vám ponúkame atraktívne triednické hodiny
pre celé triedne kolektívy o akciách a hodnotách UNICEFU. Privítame samozrejme vaše nápady na
aktívnu účasť našej školy v projekte, ktoré môţete konzultovať s koordinátorkami projektu p.
Šomodíkovou a p. Tomagovou. O všetkých aktivitách vás budeme informovať prostredníctvom
školskej www-stránky a samozrejme v mesačných plánoch školy, ktoré dostávate elektronickou
poštou. Informácie pre ţiakov budú zverejnené na nástenke vo vestibule školy.
Chceme vás teraz poţiadať o hlasovanie
Kto je za zapojenie našej školy do projektu Škola priateľská k deťom?
Kto je proti?
Kto sa zdrţal hlasovania?
Ďakujeme.
Pedagogickí pracovníci jednomyseľne schválili zapojenie našej školy do projektu Škola
priateľská k deťom pre školský rok 2016/2017.
Príspevok na pracovnej porade konanej 29.9.2016

