
ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 

 

Milí rodičia, 
dovoľte aby sme Vás informovali o programe Škola priateľská k deťom, do ktorého sme sa zapojili v 

školskom roku 2017/2018 už po druhýkrát. Aj vďaka Vám sa nám podarilo získať titul Škola priateľská k 

deťom v minulom školskom roku.      

 Hlavným cieľom tohto programu je vytvárať také prostredie v našej škole, ktoré je priateľské k 

deťom a v ktorom sa bude uplatňovať Dohovor o právach dieťaťa ako rozhodujúci činiteľ. Program Škola 

priateľská k deťom je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a je vhodným doplnkom vo 

výchovno-vzdelávacom procese v oblasti ľudsko-právnej problematiky. Prostredníctvom tohto programu 

a na základe stanovených kritérií sa vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celý kolektív školy 

vrátane žiakov, pedagogický i nepedagogický personál školy, ale aj rodičia. Hlavnou myšlienkou projektu je 

spoluúčasť žiakov na chode školy.       

 Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, 

dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu, kľúčové sú 

participácia, rešpekt, zodpovednosť.  

 Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania 

medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.  

 Získať titul Škola priateľská k deťom nie je ľahké. Spoločnými silami musíme splniť minimálne 

týchto 5 základných kritérií:  

 

1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom,  

2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,  

3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,  

4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,  

5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada. 

Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium: 

6. spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia. 

 

Tiež sa chceme zapojiť do Vianočnej zbierky UNICEF  (december 2017) a do zbierky 

Týždeň modrého gombíka  (máj/jún 2018), ktoré budú sprevádzať rôzne kultúrne a 

športové aktivity. Našim cieľom je vzbudiť v deťoch pocit pomoci a solidarity bez ohľadu na 

výšku vyzbieranej sumy. 
 

Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF 

Cez anonymné, bezplatné (zo všetkých sietí) non-stop telefónne číslo poskytuje bezplatné poradenstvo pre 

všetky deti na Slovensku, ako aj pre dospelých, ktorí  sa ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú 

poradiť vo veci týkajúcej sa dieťaťa. Viac informácií o činnosti Linky detskej istoty a kontaktné údaje 

nájdete na www.ldi.sk. Detská linka:  116 111   
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