
INFORMACE PRO RODIČE

KONTAKTY

Klub se schází na adrese
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Dolní náměstí 1356, Vsetín
učebna v 5. patře (stříbrné dveře naproti výtahu)

Scházíme se každé úterý
v čase 15:30 - 17:00 nebo 17:15 - 18:45

(dle předchozí domluvy).

První schůzka proběhne 27. 9. 2022,
o prázdninách a během státních svátků schůzky neprobíhají.

Kontakt na organizátora (šampióna klubu)
Petra Románková | 776 832 549 | promankova@mvk.cz

Kontakt na CoderDojo ombudsmana
Na CoderDojo ombudsmana se mohou kdykoliv obrátit účastníci

i rodiče s problémem,
který ze závažných důvodů nemohou řešit s šampionem nebo

mentory klubu.
Jana Tepperová | jana.tepperova@vse.cz

Stránky CoderDojo Česká republika
coderdojocesko.cz/ | fb.me/CoderDojoCZ

Stránka mezinárodního hnutí CoderDojo
coderdojo.com

Online
coderdojo.mvk.cz | @coderdojovsetin

CODER DOJO DESATERO
1. V Dojo jsme všichni kamarádi, jak ninjové, tak i mentoři

a šampioni. Proto se ke všem chovej ohleduplně a s respektem.

2. Rodiče jsou v každém Dojo vítani. Pokud budou chtít, klidně

je vezmi s sebou.

3. CoderDojo navštěvují ninjové různých úrovní, proto se snaž

pomáhat méně zkušeným.

4. Během lekce dbej pokynů mentorů a šampionů. Lekce je krátká

a určitě se chceš naučit co nejvíce.

5. I když je CoderDojo zadarmo, prosím respektuj, že mentoři

a šampioni mají s přípravou práci. Proto se vždy omluv alespoň

den předem, pokud na lekci nemůžeš přijít.

6. Pokud máš nějaký problém, neváhej o tom říct mentorovi.

7. Místo, kde se lekce konají, bylo CoderDojo poskytnuto zadarmo.

Měj to prosím na paměti a chovej se hezky k vybavení.

8. Pokud si na lekci přineseš vlastní mobil nebo počítač, pamatuj,

že si za něj celou dobu ručíš sám, stejně jako za své další osobní

věci.

9. V rámci lekcí CoderDojo je zakázáno používání sociálních sítí,

surfování po internetu a hraní online her, pokud to není součástí

výuky. Když už máš hotovo, pomoz ostatním. Platí to i v případě,

že se schůzka koná online.

10. CoderDojo je skvělá příležitost, jak si udělat nové kamarády

a naučit se víc o technologiích. Bav se a kóduj.


