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Změna ve vedení programu Rodiče vítání                                          

Rádi bychom vám představili novou manažerku značky Rodiče vítáni. Od prosince 2012 jí 
je Gabriela Kynclová, ve vedení značky vystřídala Kateřinu Kubešovou, která se programu 
věnovala rok a půl. Během této doby se pod značkou Rodiče vítáni úspěšně certifikovalo 
332 škol. Kontakty na novou manažerku najdete ZDE.  

 
 

Vyhodnotili jsme první kolo programu Extra třída 

K 30. listopadu byla ukončena 1. výzva programu Extra třída. Předložené projekty, 
kterých bylo celkem 24, jsme vyhodnotili a finanční podporu získalo 19 z nich. 
Zbylých 5 má možnost do konce ledna 2013 odstranit zjištěné nedostatky a o 
podporu se ucházet znovu. Podrobnosti k našemu hodnocení najdete ZDE, všechny 
podpořené projekty TADY.   

 

Nevíte, jak navázat komunikaci s rodiči? 

Vánoce jsou příležitostí, jak se neformálně setkat s rodiči. Můžete je pozvat na 
besídku, jarmark, nebo je rovnou zapojit do příprav školních slavností. My jsme se 
byli podívat, jak to může vypadat v praxi. Základní škola Londýnská v Praze 2 zve 
rodiče na dílnu, kde se vyrábí výrobky pro vánoční jarmark. Jak to u nich probíhá a 
čeho si paní učitelka i rodiče na podobných setkáních nejvíce cení, se dočtete ZDE. 

 

Co může zajímat rodiče při výběru školy? 

První dojem je důležitý a platí to nejen pro osobní setkání s novým člověkem. Stejně 
tak důležité je, jaký pocit si rodiče odnáší z první návštěvy školy. Jak poznají, že 
škola je vůči rodičům vstřícná a čeho všeho si mohou při návštěvě všímat, se dočtete 
v článku Tomáše Feřteka. Článek najdete ZDE. 

 
 

Diskuzní fórum Rodiče vítáni: aktuální téma 

Do diskusního fóra na stránkách Rodicevitani.cz v prosinci přibyl naléhavý 
příspěvek rodiče, který řeší problémy syna s autistickými rysy. Chlapec nezvládá 
střídání učitelů při jednotlivých předmětech, neustálé změny osob jej znejišťují, což 
se projevuje nevhodným chováním při výuce. Budeme rádi za vaše zkušenosti a 
nápady, jak tuto situaci řešit. Příspěvek z diskusního fóra najdete TADY. 

 

Muzeum Karla Zemana nabídne vzdělávací program 

Nově otevřené Muzeum Karla Zemana na pražské Kampě připravuje ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností EDUin vzdělávací program pro žáky, pedagogy i 
rodiče s dětmi. Expozice v muzeu je pojata interaktivně, kromě informací 
o celoživotním díle Karla Zemana se může každý návštěvník seznámit s jedinečnými 
filmařskými postupy. Webové stránky Muzea Karla Zemana najdete TADY. 
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