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Konference Rodiče vítáni 

Rádi bychom vás pozvali na podzimní konferenci značky Rodiče 
vítáni, která se bude konat 17. 10. v Centru současného umění 
DOX. Vystoupí na ní učitelé Věra Guellaoui a Julien Legros, aby vám 
zprostředkovali pohled na český vzdělávací systém očima cizince, Jiří 
Paclt s Martinem Turčíkem ze ZŠ a MŠ Doctrina, kteří představí prototyp 
elektronického žákovského a komunikačního portálu Gradebook, Robert 
Peňažka z Yinachi a řada dalších hostů.  Předběžná přihláška zde. 

 
Profily škol a první číslo bulletinu pro rodiče 

Před prázdninami spouštíme na webu novou rubriku “Profily škol Rodiče 
vítáni“. Chceme v ní poskytnout prostor školám, které se snaží aktivně navázat 
spolupráci s rodiči. Na úvod vás pozveme do Opočna, Prostějova a Deblína. A 
příště třeba k vám! Zároveň vydáváme pilotní číslo bulletinu “Rodičák“, 
pravidelného zpravodaje pro rodiče ze světa vzdělávání. 
 

V nové výzvě programu Extra třída rozdáme až 1,5 milionu korun 

Přihlašte své žáky od 7. do 9. třídy do dalšího ročníku programu Extra třída, 
který hledá způsoby, jak rozšířit působení školy do místní komunity. Letos 
se chystáme rozdat třídám na realizaci projektů půl druhého milionu. 
Podívejte se na klip a nedopusťte, aby dobré nápady zůstaly jen ve škole. 
Registrovat třídu do programu můžete na stránkách www.extratrida.cz.  

 

Konference Kvalitní vzdělávání pro každé dítě v každé škole 

14. 6. se konala konference Kvalitní výuka pro každé dítě v každé 
škole, která přinesla závěry z veřejné konzultace MŠMT ke Strategii 
vzdělávání 2020 a kampaně Česko mluví o vzdělávání. Zvukové záznamy a 
prezentace jednotlivých řečníků na konferenci si můžete stáhnout. První 
video záznamy z konference jsou ke zhlédnutí.  

 

Napište to politikům! 
Spolupracujte s námi na sepsání cílů vzdělávání. Na webu kampaně 
ČMoV najdete sdílený dokument, do kterého můžete přidávat své 
podněty.  
Vyplňte nám prosím krátký dotazník k tématu vzdělávání. 
Výzkum je realizován v rámci kampaně ČMoV. Proběhl již mezi 
veřejností a pro srovnání provádíme ještě druhý, zaměřený na 
pedagogické pracovníky. Děkujeme! 

 
 
Tipy na zajímavé články a rozhovory 

Proč posilovat komunitní dimenzi školy, vysvětlí Marek Lauermann v rozhovoru 
Uzavřená škola je na vše sama. Jak vidí rodič montessori pedagogiku si 
přečtěte v článku Tomáše Hajzlera 10 postřehů z Montessori. Seznamte své žáky 
se soutěží Příběhy 20. století. Na závěr upozorňujeme na projekt IN-
Generation, který nabízí metodiku na podporu internetové gramotnosti.  
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