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CÍL DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 

• Úvod a seznámení 

• Představení Projektu INSPIRO – Inspirace v odlišnosti 

• Představení myšlenky Rodičovských fór 

• Formy a náplň rodičovského fóra 

• Dotazy a diskuze 

• Rozloučení 

 



ÚVOD A SEZNÁMENÍ 

• Zdeňka Slámová – metodik Rodičovských fór 

• zdenka.slamova@inspiro.upol.cz 

• Ivana Hrubá – facilitátorka pro kraj Vysočinu 

• Kontakt:  ivana.hruba@inspiro.upol.cz  

• Realizátor projektu INSPIRO: Cyrilometodějská teologická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci 
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PROJEKT INSPIRO 

• Realizace: 9/2017 – 8/2020 

• Realizátor: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci 

• Rodičovská fóra jako jedna z klíčových aktivit 

• Další aktivity projektu: Centrum kolegiální podpory, Zahraniční stáže 

pro pedagogické pracovníky 

 



CO JSOU RODIČOVSKÁ FÓRA? 

• podpora rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,  

• volná lokální skupina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Při setkávání často zjistí, že ostatní rodiče řeší podobné problémy Mohou 

se poučit ze způsobu, jak problémy řešili ostatní a také mohou přispět 

svou zkušeností s řešením daného problému. 

• Kromě samotného sdílení zkušeností mohou rodiče také hledat společné 

cesty pro řešení svých problémů, koordinovat se navzájem apod. 

• Působnost RF: Ve všech 14 krajích ČR 



FORMA A NÁPLŇ RODIČOVSKÉHO 
FÓRA?  

Formy setkávání mohou být například:  

•  fokusní skupiny a workshopy,  

• informační setkání (např. pro rodiče, kteří nejsou ve fóru ještě 
zapojeni),  

• speciální aktivity (např. piknik), z těchto akcí musí být sepsána zpětná 
vazby, co se diskutovalo, k čemu se dospělo.  
• Poskytovat poradenství rodičům v komunikaci se školou.  

•  Podpora rodičů při komunikaci a spolupráci s odborníky, ostatními 
neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s 
orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, 
které jsou zaměřeny na vzdělávání.  

•  Metodické vedení při vzniku a organizaci fóra.  



 DĚKUJI ZA POZORNOST 

 
TĚŠÍM SE NA VAŠE DOTAZY 

 Zdeňka Slámová 

Metodik Rodičovských fór 

zdenka.slamova@inspiro.upol.cz 

+ 420 725 397 252 
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