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JSME KOVENTINKA

35 DĚTÍ

Hlavní principy 
Individuální přístup
Radost z učení a vnitřní motivace
Chyba je podnětem ke změně
Respektující přístup
Nenásilná komunikace
Rodiče součástí školy
Zdravá výživa

Založení
komunitní školy

Koventinka

2. učebna

3 průvodci

3 skupiny dětí

5 průvodců

první zahraniční

studenti u nás 

na praxi

700

sledujících 

na Facebooku

8 průvodců

nový web

koventinka.cz

Koventinka je místem rozvoje

dětí od 6 do 15 let, nabízí

bezpečné prostředí pro

objevování a učení vlastním

tempem. Děti mají prostor se

rozvíjet zejména v oblasti svých

zájmů a talentů, mohou projevit

své silné stránky.

Naším cílem je vytvářet školu, kam děti chodí opravdu s radostí 
a beze strachu. Důraz klademe na rozvoj tzv. měkkých dovedností,

jako je efektivní komunikace, sebereflexe, spolupráce, empatie,

kreativita, kritické myšlení, otevřenost, odpovědnost a proaktivní

přístup.
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N Á Š  C Í L

JINÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ

Rozšíření

Vytvořili jsme prostředí a podmínky pro

smysluplné a radostné učení dětí na

prvním stupni základní školy. Nyní

chceme umožnit dětem, aby mohly

pokračovat i na druhém stupni. Proto 

je nutné školu rozšířit o další skupinu 

a zajistit financování tak, aby se výše

školného nestala pro rodiče překážkou.

Stojíme před výzvou sehnat finanční prostředky
na otevření druhého stupně

NÁŠ TÝM

ředitelka

8 průvodců 

psycholožka a podpora týmu

35 dětí

27 rodin

50 zapojených rodičů

FINANCOVÁNÍ

ze školného 

roční obrat 486 tisíc (2019)

provoz družiny je financován

z grantu ESF ve spolupráci   

 s jiným spolkem

PLZEŇ

PRO DĚTI
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