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Profil časopisu
Časopis pro všechny rodiče a učitele

Cílová skupina

Jediný časopis, který se obrací zároveň na pedagogy i rodiče.

Vztah rodiny a školy je v dnešní době klíčový – časopis je 
partnerem oběma stranám. Zabývá se řešením problémů, 
s nimiž se učitelé a rodiče setkávají při výchově a vzdělávání 
dětí. Pomáhá při školní i domácí přípravě, při výběru vhodné 
střední školy, pravidelně se věnuje i zdravotní problematice, 
dětské psychologii či pedagogice volného času. 

Časopis se zaměřuje jak na každodenní praxi v klasických 
školách, tak na alternativní pedagogické směry a nové trendy 

ve vzdělávání. Poradenské rubriky slouží jako prostředník mezi pedagogickou a rodičovskou 
veřejností a vzdělávacími institucemi či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soustavně 
mapujeme také svět dnešních dětí – co je baví, zajímá, inspiruje. 

V časopise najdete různé náměty a výukové materiály, které lze využít ve škole i pro domácí 
procvičování. Pravidelnou součástí jsou též recenze učebnic, aktuality z dění na školách či 
rozhovory se zajímavými osobnosti z oblasti výchovy a vzdělávání

Rodina a škola – dobrý průvodce na cestě výchovou a vzděláváním. Čtení o škole, které vás 
bude bavit

•  pedagogové, školský management, výchovní poradci, 
školní psychologové, pracovníci pedagogicko-
psychologických poraden

•  rodiče dětí ve školním věku

•  časopis se stabilním předplatitelským kmenem

•  odebírá většina ZŠ a SŠ v ČR 

•  prodejný v síti Albert hypermarket

•  90 % našich čtenářů z řad rodičů neodebírá jiný časopis 
o vzdělání 

•  Remitenda se distribuuje na konferencích pro 
pedagogy, velkých rodinných akcích typu Bambiriáda, 
Sporťáček nebo na veletrzích For Kids, For Toys apod.
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Ocenění

Reference

Nadace Open Society Fund    
Devizou časopisu je smysl pro humor a nadsázku. Za 
fejetony a karikatury, vtipně glosující stav současného 
školství, obdržel časopis v roce 2016 novinářskou cenu 
v kategorii nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks 
nebo karikatura.

Cena vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany 
Snažíme se podporovat porozumění tématu 
zdravotního postižení. Každý rok se věnujeme 

danému tématu v našich článcích. V roce 2012 jsme získali 
cenu za článek VE ŠKOLE S AUTISTY. 

Vojtěch „Vhrsti“ Jurík: série kreseb v časopise Rodina a škola
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A  A 2. a 3. obálka 

26 000 Kč
4. obálka 

40 000 Kč

Příprava podkladů

Bonusy

Náklad

Poskytujeme individuální slevy na opakování inzerce a počet 
vkladů, facebooková prezentace.

8 000 výtisků 
(2krát ročně mailing ZŠ, poradny, instituce pro volný čas 
dětí a mládeže), z toho předplatitelé 4 700 v Čechách a 600 
předplatitelů na Slovensku.

Plocha určená pro prezentaci pobytů, 
výletů a mimo školních aktivit. Inzerát 
obsahuje textovou část a obrazovou část. 
Textová část má maximálně 400 znaků. 
Inzerci zpracujeme sami ze zadaných 
podkladů. 

Přehled rozměrů a ceník inzerce  
časopisu Rodina a škola
Standardní inzertní plochy Speciální inzertní plochy

Speciální inzertní plochy

•  umístění na inzertních stranách časopisu •  umístění na redakčních stranách časopisu

•  umístění na redakčních stranách časopisu

Vkládaná inzerce

Webová inzerce – bannery

Kontakt na inzertní oddělení
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A  13 000 Kč

7 000 Kč

8 700 Kč

6 000 Kč

6 500 Kč

3 500 Kč

1 800 Kč

Spad: 210 x 285 mm + 5 mm
Zrcadlo: 198 x 273 mm

C
Spad: 103 x 140 mm + 5mm
Zrcadlo: 97 x 134 mm

2 Malý podval 

Zrcadlo: 198 x 68 mm

B 
Spad: 210 x 140 mm + 5 mm
Zrcadlo: 198 x 134 mm

1 Velký podval 

Zrcadlo: 198 x 90 mm

3 

T 

Tip 
Zrcadlo: 116 x 60 mm

Aktivity 
Zrcadlo: 90 x 73 mm

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

 do 20 g .............................................. 2,60 Kč/kus
 do 50 g .............................................. 4,50 Kč/kus
 do 100 g ............................................ 6,00 Kč/kus
 do 150 g ............................................ 7,40 Kč/kus

Velký  1920 x 400 px  .....................3 000 Kč/měsíc
Malý 300 x 300 px ........................1 500 Kč/měsíc

Richard Klimeš 
E-mail: klimesr@portal.cz 

Tel.: 724 635 672

PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný 
rozměr s ořezovými značkami, při formátu na 
spad s přesahem 5 mm.

Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky 
v tiskové kvalitě (300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve 
vektorovém formátu (.eps, .ai)
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