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Vážení a milí příznivci značky Rodiče vítáni. Právě začíná nový školní rok a s ním 
i třetí ročník certifikací Rodiče vítáni. Jsme rádi, že se k nám hlásí stále nové školy a že 
školy z minulých ročníků s námi zůstávají. V současnosti je certifikováno téměř 400 
škol.  Děkujeme za Vaši přízeň. V tomto zvláštním vydání přinášíme několik nápadů a 
pozvánek na nejbližší období. Těšíme se na další společná setkání! 

Úspěšný školní rok přeje tým Rodiče vítáni 

 

Festival Kefír Živá kultura – nultý ročník, na kterém budou i Rodiče vítáni 

Prázdniny sice skončily, ale proč se ještě na chvíli nevrátit do časů letních 
festivalů a nevšedních zážitků. Přijďte na Kefír -  festival pro celou rodinu, kde 
najdete hudbu, film, divadlo, gastronomii a mnoho dalšího.  Na festivalu 
v Třebovli u Kouřimi potkáte 7. září nejen Kašpárka v rohlíku, ale i Rodiče 
vítáni. Naši pozvánku a článek najdete ZDE, bližší informace, program a online 
vstupenky je možné získat přímo na stránkách festivalkefir.cz.  

 

 

 Víte, co je yoyování? Podívejte se!                                                                                                                                                         

Věděli jste, že existuje mistrovství Evropy v yoyování? A nejen to. Jedním z vítězů 
je i yoyer  Robert Kučera, který zároveň vede kurzy a workshopy v yoyování. Se 
svým týmem nabízí tento sport na školách v celé republice. Více k tématu si 
můžete přečíst ZDE. Kontakt na Roberta Kučeru najdete ZDE. A samozřejmě 
přidáváme i video a vystoupení přímo z loňské konference Rodiče vítáni- ke 
zhlédnutí ZDE.  

 

 

Nová výzva Extra třídy a workshop pro učitele 

Druhá výzva Extra třídy je v plném proudu. Abychom Vám blíže představili 
metodiku programu  a online prostředí, které bylo pro program speciálně 
vytvořeno, připravili jsme workshop pro učitele, který proběhne v Praze 
v prostorách sdružení Tereza Haštalská 17, Praha 1 dne 16. září 2013         
od 9,30 do 15,30 hod. Účast na workshopu je zdarma. Registrace na workshop 
je nutná a najdete ji ZDE. Zapojit se můžete na stránkách extratřída.cz , nebo 
přímo ZDE. 

 

A navíc … 

 Save the date – 17. října 2013 Konference Rodiče vítáni 

Nezapomeňte si do kalendáře zapsat datum 17. října 2013 – v Centru moderního 
umění DOX se koná 2. ročník Konference Rodiče vítáni. Pozvánky s registrací 
rozesíláme již příští týden. 
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