
 

Naše vize a hodnoty  
 

 

 

Nabízíme svoji pomoc škole a především spolupráci, protože chceme přispívat k tomu, aby mohla co 
nejlépe plnit své poslání, tedy, aby každý žák a každá žákyně maximálně rozvíjeli své schopnosti, 
dovednosti a cítili se ve škole dobře. 

Věříme v respekt. Věříme, že respekt náleží každému člověku. Řediteli, učitelkám, učitelům, žákyním, 
žákům i rodičům.  

Věříme, že je prospěšné pro všechny strany, když rodiče (ale i všichni ostatní) průběžně vyjadřují své 
potřeby i přání. Věříme, že problémy má smysl pojmenovat, věcně popsat, zmapovat jejich rozsah či 
palčivost a propátrat, zda je lze nějak řešit. Hlas každého člověka zvlášť nemusí být tak slyšet. Když se 
lidé dají dohromady, má jejich hlas větší váhu. Chceme dodat váhu hlasu rodičů. 

Škole chceme vždy znovu poskytnout svoji důvěru. Důvěru v to, že vedení i učitelský sbor usilují o to, 
dát dětem to nejlepší, v rámci daných možností, důvěru v jejich dobré úmysly, důvěru v jejich 
profesionalitu. Nechceme školu do ničeho tlačit ani ji řídit. Chceme respektovat pedagogický sbor jako 
tým profesionálů, kteří sami jsou nejlépe schopni posoudit, co potřebují, a kam chtějí školu v budoucnu 
směrovat. Věříme, že k tomu, aby se škola mohla kvalifikovaně rozhodovat, potřebuje znát a rozumět 
tomu, co my rodiče od ní očekáváme, co potřebujeme, a jak ji vnímáme. 

Přiznáváme škole právo na chyby a dobře víme, že se chyb dopouštíme i my. A předpokládáme, že jak 
na naší straně, tak na straně školy, se tak neděje ze zlého úmyslu. Neočekáváme dokonalost. Všichni 
jsme na cestě. Všichni se učíme za pochodu. 

Věříme, že rodiče mají škole co nabídnout. Nejen sponzorské dary, ale i občasnou nebo systematickou 
dobrovolnickou výpomoc, informace, zkušenosti, kontakty. 

Líbí se nám posouvat věci kupředu. Líbí se nám přicházet s nápady a sdílet je spolu. Něco uskutečnit. 
Znásobit své síly. 

Nechceme být izolovaní a jeden druhému neznámí. Chceme se vzájemně poznávat a něco spolu 
podnikat, něco spolu prožít. Prožít spolu aktivně kus života, spolu s druhými rodiči a s dětmi. 

Vítáme mezi sebou každého, komu jsou tyto naše cíle a hodnoty vlastní, a kdo se chce připojit. 


