
Rodiče vítáni
Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Co nabízíme školám
Rodiče vítáni je značka pro školy, které jsou otevřené spolupráci s rodiči. 

Splněním základních a volitelných kritérií škola deklaruje svoji míru otevřenosti. 

Školám nabízíme exkluzivní možnost:
Prezentovat svoji školu na webu značky.
Získávat informace (články, konference).

Sdílet zkušenosti s jinými školami.
Vzdělávat se (semináře zaměřené na spolupráci s rodiči).
Využívat speciální služby (mediace, mediální podpora).

Zapojit se do programu Extra třída (novinka).

Neváhejte a přidejte se!

Co nabízíme rodičům
Mapu vstřícných škol z celé České republiky.

Moderované diskuzní fórum.
Inspiraci a informace na webových stránkách i v knize Tomáše Feřtka.

Možnost nominovat dobrou školu na značku Rodiče vítáni.
Besedy.

Kdo značku vytvořil a realizuje
EDUin / www.eduin.cz

Yinachi / www.yinachi.com

Kontakt
EDUin, o. p. s., Kateřina Kubešová, manažerka značky

katerina.kubesova@eduin.cz, +420 732 911 524
Rodiče vítáni je značka, podle které poznáte vstřícnou školu.

www.rodicevitani.cz

Na cestě ke spolupráci školy a rodičů

Rodiče
spolupracovníci

Rodič: Spolupráce od nás
vyžaduje mimořádné nasazení,

ale víme, proč to děláme.
Učitel: Vybudovat takovou důvěru

a spolupráci s rodiči stálo mnoho času a sil,
ale zisky stojí za to.

Rodiče spojenci
Rodič: Je fajn mít na věci vliv, 

ale musíme přitom školu respektovat.
Učitel: Zjistili jsme, že se dá s rodiči 

řada věcí řešit, i když to je někdy náročné.  

Rodiče před branami
Rodič: Škola pro nás hodně chce, ale nabízí málo.

Učitel: Nedivte se, nemáme s těmi  „otevřenými dveřmi“ dobré zkušenosti.



zájemci odměnit.

Program pro školy v síti Rodiče vítáni, 
který vznikl z iniciativy EDUin, o. p. s., 
a Nadačního fondu Tesco.

Jeho cílem je motivovat žáky 8. tříd ZŠ 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií pro přípravu a realizaci projektů, 
které budou mít pozitivní dopad 
na místní život v obci (popř. městské 
čtvrti), kde se jejich škola nachází.  
Navštivte www.extratrida.cz.

Extra třída

Naše nápady nezůstávají jen ve škole
www.extratrida.cz

Ahoj, já jsem Jana, 
díky Extra třídě můžeme 
něco změnit v naší obci. 

A když to bude dobrý nápad, 
tak na to dostaneme i peníze. 
My se tím něco naučíme 
a uděláme něco pro druhé. 

To je fajn, ne?

<

Jak se stát Extra třídou

Máme hotovo!

<  Rozdělujeme si role v projektu.

našeho projektu.

<  Máme hotový i plán propagace

projektu.

<  Pouštíme se do realizace našeho

<  Zjišťujeme, co je potřeba v našem

okolí změnit.

<  Formulujeme cíle projektu.

programu.

<  Náš projekt hodnotí komise

<  Děláme našemu projektu

propagaci.

Dáváme dohromady  >
harmonogram aktivit.

Sestavujeme rozpočet projektu.  >

Uspěli jsme! Máme grant!  >

Za naši iniciativu nás můžou  >

lidmi, kterým je určen.

Necháme si náš projekt ohodnotit  >

Registrujeme se na webu  >
Extra třída.

Už máme nápad na projekt!  >

Publikujeme náš projekt na webu  >
Extra třída!


